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Moto letošnjega 12 simpozija zdravstvene nege in 4. evropskega kongresa je
bil namenjen kroničnim bolnikom in starostnikom.
Izbira mota ni naključje. V svetu in tudi pri nas je vedno večje število
pacientov s kroničnimi obolenji. Prav gotovo je eden od razlogov dvig starosti
prebivalstva. Pojavnost kroničnih obolenj je iz leta v leto večja. Svetovna
zdravstvena organizacija opozarja na skokovito naraščanje s starostjo in
sodobnim življenjskim slogom povezanih bolezni, kot so: sladkorna bolezen,
srčno žilna obolenja, respiratorna in rakava obolenja.
Medicinske sestre obravnavamo kronične bolnike na vseh nivojih
zdravstvenega varstva in v vseh starostnih obdobjih. Prav tako se s
pacientom s kroničnim obolenjem srečujemo v času zdravljenja in
rehabilitacije. Učimo ga svoje stanje sprejeti, z njim živeti in reševati njegove
zaplete. V bolnišnicah pacienta pripravljamo na življenje v domačem okolju,
za čim bolj samostojno življenje, za samospoštovanje, kar je ključni del
socializacije.
Specifično oskrbo potrebuje starostnik - kot najbolj pogost pacient s kronično
boleznijo. Pri obravnavi kroničnih pacientov je nujno sodelovanje z drugimi
strokovnjaki v zdravstvenih timih in izven njih.
Zato ni naključje, da je tudi 11. strokovno srečanje medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov celjske regije namenjen prav tej populaciji. Namen
strokovnega srečanja je izmenjava izkušenj, dvig nivoja kakovosti in razvoj
stroke zdravstvene nege.
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VLOGA MEDICINSKIH SESTER PRI IZBOLJŠANJU
KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
Katarina Cijan
Nives Čadej
Dom upokojencev Polzela

IZVLEČEK
V članku je prikazana kakovost življenja bolnikov s kronično obstruktivno
pljučno boleznijo, v domu upokojencev Polzela. Poudarek je na okužbi z ESBL
bakterijo, ki je v veliki meri prisotna pri kroničnem bolniku. Zaključek
predstavlja zdravstveno vzgojno delo ter vključevanje svojcev v sam proces
zdravstvene nege.
6

Ključne besede: kronična obstruktivna pljučna bolezen, okužba, kakovost
življenja, zdravstvena nega.
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UVOD
Dolgotrajna kronična bolezen je ovira v človekovem življenju, ki človeka
prizadene ne samo fizično, ampak tudi psihično in socialno. Prizadene torej
njegovo telo, včasih pa še bolj njegove občutke, doživljanja, čustva, odnose s
socialnim svetom. Izkušnja kronične bolezni postavi pod vprašaj ustaljene
načine vsakdanjega življenja in načine doživljanja sebe. Življenje postane
negotovo. Kronični bolniki živijo dolgo časa kot bolniki, včasih vse življenje.
Torej ne gre le za začasno vlogo, temveč za trajen življenjski položaj
posameznika, ki mora živeti v svetu zdravih, v svetu, kjer je zdravje moralna
in družbena norma.
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ČLANEK
Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je obolenje dihal. Za bolezen
so značilni kratka sapa, kroničen kašelj ter povečano nastajanje sluzi in
izpljunkov. Kajenje cigaret je daleč najpogostejši vzrok obolenja za KOPB.
Zaradi sprememb v sami sluznici v velikih sapnicah nastaja veliko sluzi, ki jo
bolnik vsak dan izkašljuje. Govorimo o kroničnem bronhitisu. Poleg dihalnih
poti pa so pri KOPB prizadeti tudi nežni pljučni mešički, kjer sicer kisik
prehaja iz vdihanega zraka v kri. Pljučni mešički propadajo, med njimi pa
nastajajo votlinice – govorimo o emfizemu.
Po sedaj veljavni doktrini delimo KOPB glede stanja obolelosti na štiri
stopnje:
- blago,
- zmerno,
- težko in
- zelo težko KOPB.

Najti smisel življenja s kronično boleznijo ni ravno lahko v svetu, ki ga
obvladuje vrednota dobrega zdravja do konca življenja. Ti občutki se omilijo,
če ima stanovalec s kronično boleznijo stike s podobnimi drugimi, če ima
možnost socialne primerjave in izmenjave mnenj z bolniki s podobnimi
težavami. Tisto, kar je boleče pri kronični bolezni, niso samo nove življenjske
ovire in težave, ampak občutek popolne drugačnosti, izvzetosti, kar lahko
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V domu upokojencev Polzela se s to vrstno boleznijo srečujemo v veliki meri.
Ko se stanovalec spopada s kronično boleznijo, se ne spopada samo z
oslabljenim telesom in fizično bolečino, ampak tudi s psihičnimi in socialnimi
posledicami bolezni. Te posledice so včasih še bolj obremenjujoče, kot sama
fizična bolečina. Stanovalec s kronično boleznijo mora obvladati predvsem
tri strategije v svojem življenju:
- najti SMISEL ŽIVLJENJA kljub trajni oviranosti,
- izdelati PRILAGODITVE VSAKDANJEMU ŽIVLJENJU,
- na novo oblikovati SAMOPODOBO (odnos do samega sebe).
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vodi v sekundarno prostovoljno izolacijo in osamitev. Pogosta posledica
kronične bolezni je občutek prikrajšanosti, občutek krivičnosti življenja.
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Zdravstvena nega s svojimi aktivnostmi vpliva na kakovost življenja
stanovalca. Pomembna je zdravstvena vzgoja stanovalca in svojcev ter
kontinuirano zdravstveno varstvo kroničnih bolnikov. Iz izkušenj vemo, da se
v zdravstveni negi povsod pojavljajo vprašanja o kakovosti. Bistveno je, da se
jih zavedamo in jih kritično analiziramo. Zato je potreben organiziran in
sistematičen pristop h kakovosti v zdravstveni negi in sledenje nacionalnim
smernicam. Temeljne vrednote in etična načela v zdravstveni negi so skrb za
ohranitev življenja in zdravja ljudi, spoštovanje človekovih pravic, pravic
bolnikov in vrednot v zdravstvenem sistemu, enakosti, solidarnosti in
strokovne etike. Celostna obravnava bolnika pomeni humano obravnavo iz
fizičnega, psihičnega, socialnega in duhovnega vidika. Temelji na aktivnem in
partnerskem vključevanju bolnika in njegovih svojcev oziroma drugih zanj
pomembnih oseb v procesu zdravstvene nege. Zagotavljanje varnosti
bolnika je temeljni proces kakovosti. Zdravstvena nega ustvarja razmere za
zaupanje, spoštovanje, sodelovanje in kreativnost izvajalcev in uporabnikov.
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OKUŽBA Z ESBL BAKTERIJO V DOMU UPOKOJENCEV POLZELA
Verjetno ste se v okviru dela z bolniki že srečali z izrazom ESBL+ bakterije.
ESBL je kratica za »extended spektrum beta lactamase« in pomeni
bakterijski encim, ki hidrolizira širokospekterne betalaktamske antibiotike.
Ni nujno, da ESBL+ sevi povzročajo okužbe, lahko so bolniki samo nosilci
bakterije, vendar se v primerjavi z bakterijo MRSA hitreje širi in lažje
povzroča okužbe pri bolnikih. Zato je zelo pomembno, da čim hitreje
zaznamo bolnike, ki so naseljeni z ESBL+ sevom, ker lahko s pravilnim
ravnanjem preprečimo nadaljnji prenos bakterij na ostale bolnike. Nosilci
ESBL+ sevov običajno nimajo kliničnih znakov bolezni, so pa lahko resno
ogroženi ob poslabšanja zdravstvenega stanja. Bolnike, pri katerih se z
odvzemom nadzornih brisov ugotovi nosilnost ESBL+ seva, v bolnišnicah
osamijo. Dekolonizacija ESBL+ sevov ni izvedljiva, zdravijo se samo klinično
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dokazane okužbe. Nosilcev se ne zdravi, ker nosilstvo spontano mine. Glavna
pot prenosa na druge bolnike so roke, zato je zelo pomembna higiena rok
zaposlenih, svojcev in bolnikov.
V Domu upokojence Polzela smo se s prvimi primeri ESBL+ stanovalci srečali
leta 2006 in v večjem številu v letu 2007. Takrat smo iskali predvsem rešitve,
kako stanovalce namestiti skupaj, ali vsaj zagotoviti kohortno namestitev v
štiri posteljni sobi in tako preprečiti širjenje nadaljnjih okužb. Poudarjali smo
poostreno higieno rok in uporabo osebnih varovalnih sredstev pri osebju, ter
poostreno čiščenje okolice bolnika. Manj smo se ukvarjali z zdravstveno
vzgojo stanovalca in njegovih svojcev. Naši prvi nosilci ESBL+ sevov so bili
nepokretni stanovalci (najpogosteje ESBL+ v urinu ali rektumu, z deficitom v
oskrbi), ki so bili povsem odvisni od naše pomoči in oskrbe. Svojci so prihajali
na obiske, v proces nege in oskrbe ter rehabilitacije pa se niso vključevali.
Izvajali smo zdravstveno vzgojo negovalnega osebja in vseh ostalih
zaposlenih v domu.
9
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Pomanjkljiva ali neustrezna poučenost zaposlenih je lahko velik razlog za
neutemeljen strah pred okužbami. Izvedli smo predavanja in delavnico z
didaktoboksom, ki prikaže ustreznost tehnike razkuževanja. Kasneje smo
dobili v oskrbo tudi pokretne stanovalce, ki so bili nosilci ESBL+ sevov.
Njihovi svojci so se vključevali v postopke nege, oskrbe in rehabilitacije.
Pojavila se je potreba po zdravstveno vzgojnem delu s stanovalci ter svojci in
ne samo razlaga, kaj je ESBL+ in zakaj so potrebni posebni poostreni ukrepi.
Stanovalci, ki so nosilci ESBL+ sevov ne smejo biti stigmatizirani. Kljub
kolonizaciji se lahko vključujejo v domske aktivnost ob upoštevanju
poostrenih higienskih ukrepov. Zdravstveno negovalno osebje ima v procesu
zdravljenja, negovanja in življenja ESBL+ stanovalcev izjemno pomembno
vlogo, ki pa je pogosto prezrta ali celo podcenjena. S svojim delovanjem in
zgledom pomembno vplivajo na kakovost bivanja in življenja stanovalcev in
njihovih svojcev. Izjemno pomembno je zdravstveno vzgojno delo, ki lahko
poteka individualno ali v skupini (manjša ali večja). Stanovalca in njihove
svojce je potrebno obravnavati celostno in izvajati proces zdravstvene
vzgoje kontinuirano.
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V proces zdravstvene vzgoje se vključujejo vsi člani tima in v vseh
vsakodnevnih situacijah. Prične se ob seznanitvi stanovalca in svojcev o
nosilnosti ESBL+ seva. Stanovalcu je potrebno razložiti, zakaj je pomembno
razkuževanje in umivanje rok, naučimo ga tehnike umivanja in razkuževanja,
ter pogosto ponavljamo z njim. Stanovalca je potrebno na vsakem koraku
spodbujati in opozarjati na higieno rok. Umivanje in razkuževanje rok mora
postati del vsakdana. Stanovalec se mora posluževati razkužil v sobi, na
hodniku, v skupnih prostorih. Negovalno osebje pa mu mora biti v zgled. Ob
izvajanju zdravstvene nege opozarjamo stanovalca na pravilno tehniko
umivanja in razkuževanja rok. Pri telovadbi fizioterapevt spodbuja
stanovalce, da si razkužijo roke pred in po telovadbi. Na raznih delavnicah,
skupnih srečanjih delovna terapevtka spodbuja stanovalce, da si razkužijo
roke in z njimi ponavlja tehniko razkuževanja. Pred obroki osebje spodbuja
stanovalce k umivanju rok. Ves dan spodbujamo stanovalce, da skrbijo za
redno umivanje in razkuževanje rok. Zlasti ob obiskih na negovalnih
oddelkih. Svojce opozarjamo, da si ob prihodu v dom razkužijo roke na
prvem razkuževalnem boksu, ki se nahaja v avli doma. Spodbujamo jih, da si
roke razkužijo tudi med obiskom v sobi in z diskretnim napisom, ki se nahaja
na notranji strani vrat sobe »izolacija pred odhodom razkužite roke«, še
enkrat opozorimo, da je ob zapuščanju sobe potrebno poskrbeti za higieno
rok. Za učinkovito zdravstveno vzgojno obravnavo je potrebno sodelovanje
vseh zaposlenih, ter predvsem sodelovaje stanovalca in njegovih svojcev.
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RAZVOJ IN IZVAJANJE MODELA KAKOVOSTI V
SOCIALNOVARSTVENIH USTANOVAH
Gordana Drimel
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
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Razvoj kakovosti na področju storitev skrbi za stare je v evropskem področju
sprožil velike spremembe in izboljšave, kar je povzročila želja po nudenju
storitev kakršne ljudje želijo in potrebujejo. Kakovost storitev predstavlja v
današnjem času zagotovo naložbo v prihodnost. Tega se zaveda vedno več
podjetij in socialnovarstvene ustanove pri tem niso izjema.
Model E-qalin nam omogoča vključitev vseh partnerjev v sodelovanje. Tako
je naravnan na potrebe stanovalcev oziroma uporabnikov storitev
socialnega varstva, hkrati pa vključuje vse zaposlene, svojce in poslovne
partnerje. Narekuje razvoj ustanove in sicer v obliki nenehnega krogotoka
PDCA-I in sicer NAČRTOVANJE – IZVAJANJE – PREVERJANJE - UKREPANJE z
VKLJUČENOSTJO ključnih oseb. V takšnem načinu dela se na eni strani
preverjajo STRUKTURE in na drugi REZULTATI, ki se jih v ustanovah izvaja in
spremlja.
Ključne besede: sistem kakovosti E-qalin, certifikat kakovosti, socialno
varstvo, medicinska sestra

UVOD
Potrebe starejših in dolgotrajno bivanje oseb v socialnovarstvenih ustanovah
terjajo od vodstva in zaposlenih v ustanovah sistematičen pristop k
obravnavi stanovalcev in visoko kakovost storitev. Tako so ustanove
prisiljene v spremembe, ki peljejo h kakovosti takrat, ko so pripravljene in
vodene sistematično. E-qalin je evropski model upravljanja kakovosti v

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

domovih za starejše in drugih socialno varstvenih ustanovah. Pričel je
nastajati leta 2004 in sicer kot evropski projekt, ki je bil v pilotni fazi tudi
finančno podprt. Vanj se je v prvi fazi vključilo šest evropskih držav; tudi šest
domov iz Slovenije. V posameznih državah se je razvijal na podlagi skupnih
evropskih smernic in skupnih izhodišč pri oblikovanju katerih smo sodelovali
preko aktivnih partnerjev. V Sloveniji je kot aktivni partner in tudi sicer
pobudnik za vključitev podjetje Firis Imperl, ki se tudi sicer v slovenskem
prostoru ukvarja s programi izobraževanja in razvoja skrbi za starejše v
Sloveniji. Zaradi sprotnega preverjanja delovanja sistema v praksi je pilotna
faza pomenila resnično optimalno zastavitev samega modela v slovenskem
prostoru.
V začetni fazi je tako nastajal na področju domov za starejše in tekom let
prešel na druga področja socialnovarstvenih storitev (centri za socialno delo,
varstveno delovni centri,…), z namenom dviga kakovosti storitev in življenja
za uporabnike in njihove svojce, po drugi strani pa uspešno voditi ustanovo,
zagotoviti kakovostne pogoje za delo zaposlenim in posledično večje
zadovoljstvo vseh, ki v ustanovi živijo, delujejo oziroma se z njo kakorkoli
povezujejo. Certifikat s področja kakovosti, ki ga ustanova prejme, omogoča
ob osnovnem pomenu, potrditvi kakovosti dela, tudi primerljivost med
ustanovami v Sloveniji in v širšem mednarodnem področju. Postopek izvaja
podjetje Bureau Veritas, ki je v slovenskem prostoru edino certifikacijsko
podjetje za E-qalin v Sloveniji.
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Proces samoocenjevanja
V samoocenjevalne procese, kjer poteka delo v obliki dinamičnega
skupinskega dela, so vključeni vsi ključni partnerji: stanovalci, svojci in
zaposleni. Osnovna naloga samoocenjevanja je analiza zastavljenih
posameznih struktur in procesov v ustanovi po sistemu PDCA-I (načrtovanje,
preizkus, preverjanje, izvedba in vključenost), ki terja sistematičnost dela in
sistematično zastavitev procesov.

11. Strokovno srečanje
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Na področju ocenjevanja struktur in rezultatov, ki se v ustanovah odvijajo,
smo glede na Poslovnik E-qalin dolžni ocenjevati dogovorjene strukture in
rezultate in so pri zunanji presoji kakovosti predmet ocene.
Ocenjevanje poteka v različnih skupinah. Osnovno skupino predstavlja
osrednja skupina, ki je kot krovna skupina dolžna sprejemati končne
odločitve glede skupne ocene in izboljšav, ki se bodo izvajale. Sestavljena je
iz predstavnikov zaposlenih, stanovalcev in svojcev. Z dinamiko dela in
vključevanjem vseh ključnih oseb se zagotovi sodelovanje in soustvarjanje
bivalnega in delovnega okolja.
Posamezne ocenjevalne skupine sestavljajo predstavniki zaposlenih,
vključijo pa se tudi svojci in stanovalci.
Funkcije v procesu delovanja

11. Strokovno srečanje
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Za delovanje po modelu je potrebno izobraževanje in sicer se za posamezne
funkcije v sistemu zaposleni izobrazijo v različnih izobraževalnih modulih in
sklopih. Z izobraževanji pridobijo udeleženci znanja in veščine, ki jih pri delu
nujno potrebujejo. Udeležba in sodelovanje v sistemu temelji na prostovoljni
osnovi.
Vloga Vodje kakovosti je koordinacija, organizacija in vodenje procesov na
področju E-qalina, ki dejansko potekajo na vseh nivojih organizacijske
strukture zavoda. Tako je oseba odgovorna za realizacijo modela v praksi.
Stvar posamezne ustanove je, da sama izbere osebo, ki bo vodja kakovosti.
Svetovalec modela E-qalin je oseba izobražena za svetovanje pri izvajanju
modela v drugih ustanovah. V Sloveniji je trenutno devet oseb, ki so
kvalificirane za to in so na razpolago zavodom, ki začenjajo z uvedbo
oziroma se tekom vpeljevanja srečujejo s težavami.
Procesni vodja je oseba, ki v ustanovi predstavlja ključno funkcijo in sicer so
to ponavadi direktor ustanove, vodja zdravstvene nege in socialni delavec
oziroma druga določena oseba. Procesni vodje so odgovorni za posamezne
procese v ustanovi, zato predstavljajo tudi ključne osebe v samoocenjevalnih
procesih.
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Moderator skupine je zaposleni, ki je pridobil znanje s področja moderiranja
skupin. To je lahko zaposleni s kateregakoli delovnega področja.
Član ocenjevalne skupine je posamezni zaposleni, stanovalec ali svojec.
Zaposleni so zastopani v skupinah sorazmerno glede na število zaposlenih v
posameznih enotah. Tako so posamezne skupine sestavljene iz različnih
delovnih profilov, stanovalcev in svojcev.
Član projektne skupine sodeluje v skupini, ki je odgovorna za izvedbo
posameznih projektov. Projekti, ki se bodo izvajali so izbrani na zasedanju
osrednje skupine.

VLOGA MEDICINSKE SESTRE
Diplomirana ali srednja medicinska sestra je lahko v vseh funkcijah v
procesih sistema. Tako se lahko izraža v vlogah vodje kakovosti in vse do
člana posameznih skupin. S svojim znanjem in praktičnimi izkušnjami tako
sodeluje pri pripravi in organizaciji procesov, ki bodo za stanovalca oziroma
bolnika zastavljeni na način, ki bo strokovno dosegal vse standarde.
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Analiza posameznega področja nam nakazuje potrebne spremembe in
potrebo po izboljšavah. Izboljšave na področju struktur in procesov, ki so
rezultat skupnih odločitev, se izvajajo prav tako po sistemu PDCA-I. Ta način
nas zavezuje k načrtnemu doseganju svojih ciljev in rezultatov. Izboljšava je
potreba, ki izhaja iz ugotovitev samoocenitvenih skupin. Na podlagi
ugotovljene potrebe po spremembah in izboljševanju določenega procesa
dela se naredi natančen načrt izboljšave. Izboljšava se prenese v prakso in se
po določenem časovnem obdobju preveri kako se izvaja v praksi. V kolikor se
izkaže, da je izboljšava dobro načrtovana in izvedljiva v praksi, se jo izvede, v
kolikor se izkaže, da ni, se popravi načrt izboljšave in se postopek ponovi
oziroma se izboljšava opusti.
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PROCES IZPELJEVANJA IZBOLJŠAV
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Anketiranje
Vsako leto poteka anketiranje stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Rezultati
anket kažejo razvoj ustanove, potrebe po spremembah in zadovoljstvo s
storitvami, ki jih ustanova ponuja.
Certifikat kakovosti
Zunanja presoja kakovosti se vrši v posamezni ustanovi, ki je k certificiranju
pristopila na kraju samem. Izvaja se v obliki dvodnevne presoje
dokumentacije, intervjujev ter ugotavljanja vsebinske izraženosti kakovosti.
Namen presoje je ugotovitev kakovosti in vzpodbujanja nadaljnjega razvoja
posamezne ustanove. Rezultat presoje je dodelitev števila točk in ugotovitev
izpolnjevanja pogojev za certifikat kakovosti, ki se podeli za določen čas.
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E-QALIN V SLOVENIJI DANES
Danes je E-qalin v Sloveniji prisoten v večjem številu domov za starejše.
Razvil se je tudi na druge socialnovarstvene ustanove kot so centri za
socialno delo, varstveno delovni centri,... V pilotni fazi uvajanja je sodelovalo
šest domov za starejše in sicer, poleg Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah,
še dom starejših Šentjur, Lendava, Ljutomer, Ptuj in Črnomelj. V tej fazi se je
oblikoval poslovnik E-qalin in se hkrati spreminjal glede na potrebe. Danes
sistem temelji na Poslovniku E-qalin Slovenija verzija 3.0, ki je bil izdan leta
2009.
Po zaključeni pilotni fazi od leta 2007 je posebna skupina na podlagi
evropskih smernic in pod koordinacijo podjetja FIRIS Imperl & CO oblikovala
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Smernice kakovosti v socialnovarstvenih ustanovah, ki so tudi podlaga za
izvedbo zunanje presoje.
V letu 2009 - 2010 je potekalo izobraževanje za zunanje presojevalce modela
E-qalin. Sodelovalo je 14 strokovnjakov s področja socialnega varstva in
podjetja Bureau Veritas. Prve zunanje presoje in podelitve certifikatov naj bi
začele potekati konec tega, oziroma v začetku naslednjega leta.
V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah delujejo ob Osrednji skupini še tri
ocenjevalne skupine in pet projektnih skupin. Način dela terja vključenost
vseh zaposlenih, stanovalcev in svojcev. Ker predstavlja nov način življenja,
terja spremenjen način razmišljanja, poteka njegovo uvajanje postopoma.
Tako je trenutno vključenih 67% zaposlenih, nekaj stanovalcev in nekaj
svojcev. Delo poteka po programu, ki se ga pripravi v začetku tekočega leta.
Skupine se srečujejo približno 1 krat tedensko. Zastavljenih je veliko
projektov in manjših izboljšav. Rezultati dela se ugotavljajo s spremljanjem
kazalnikov kakovosti, ki jih vodimo na letni ravni in nam kažejo razvoj
ustanove tekom časa oziroma potrebe po izboljšavah.
Cilj našega dela ni biti najboljši, ampak zadovoljiti uporabnike naših storitev
in njihove svojce, hkrati pa skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih. Certifikat
kakovosti nam bo zagotovil primerljivost s sorodnimi ustanovami in podal
oceno o uspešnosti v procesih, ki jih v ustanovi izvajamo.
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Povzeto po:
1. Poslovnik E-Qalin Slovenija; E-Qalin gmbh; 2009
2. Interno gradivo izobraževalnih sklopov E-Qalin; Firis Imperl & CO; 20042010.
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Teoretična izhodišča: Raziskava daje informacije o medicinsko - tehničnih
pripomočkih (MTP) za pomoč in varnost pri gibanju in izvajanju osebne
higiene težko pomičnih in nepomičnih oseb, ki so dosegljivi na slovenskem
tržišču ter se uporabljajo v socialno - varstvenih in zdravstvenih ustanovah in
na bolnikovem domu. Zdravstveno osebje pogosto ne pozna možnosti
najema, nakupa in izposoje teh pripomočkov in uporabnikom ne zna
svetovati pri njihovi nabavi.
Metoda: Intervju s predstavniki podjetij; pregled internetnih strani; pregled
katalogov.
Rezultati: V Sloveniji je vsaj 80 specializiranih prodajaln, ki prodajajo
slovenske in tuje MTP. ZZZS ima sklenjeno pogodbo o brezplačni izdaji MTP s
76. dobavitelji, od katerih jih ima 29 sklenjeno tudi pogodbo o izposoji le teh. Izposojo MTP omogoča 60 izposojevalnic. ZZZS nima več lastnih
izposojevalnic.
Razprava: Z raziskavo smo ugotovili, da imajo uporabniki v Sloveniji zelo
veliko možnosti nakupa in najema MTP. Natančno smo proučili 19
dobaviteljev. Vsi nimajo sklenjene pogodbe z ZZZS. Z novimi predpisi o
preskrbi z MTP se je povečalo tudi število izposojevalnic. Vse izposojevalnice
nimajo vseh MTP, ki so bili predmet preučevanja.
Ključne besede: medicinsko - tehnični pripomočki, ZZZS, zdravstveno osebje,
zdravstvena nega.
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UVOD
Člani zdravstveno - negovalne službe (ZNS) v različnih ustanovah dvignejo in
prestavijo na dan zelo veliko nepomičnih in delno pomičnih oseb, ki so
pogosto zelo težki. Te obremenitve so za hrbtenico zelo velike in
pospešujejo nastanek okvar kostno – mišičnega sistema.
Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS je bilo v letu 2004 povprečno
trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni mišično - kostnega sistema in
vezivnega tkiva 29,65 dni (Bilban, 2006). Z ergonomskega vidika uporaba
MTP za pomoč pri gibanju, hoji in osebni higieni zmanjšuje rizične faktorje za
nastanek teh okvar in vse posledice, ki so z njimi povezane. Njihova uporaba
pomembno prispeva tudi k večji kvaliteti zdravstvene nege, saj njihova
uporaba povečuje občutek varnosti pri pacientih in oskrbovancih ter
povečuje njihovo varnost v procesu negovanja.
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Slovenska populacija se stara. Število starejših nad 65 let je v Sloveniji
preseglo 15% (Ule, 2010). Starostne spremembe na gibalih in različne
kronične bolezni povzročajo motnje in težave pri gibanju in povečujejo
nevarnost padcev pri hoji, zato zaradi varnosti starostniki potrebujejo
različne pripomočke za oporo pri gibanju. Prav tako se ležalne dobe v
bolnišnicah skrajšujejo in velikokrat se v domačo oskrbo odpusti
rekonvalescenta, ki še ni popolnoma samostojen pri gibanju ali je celo
nepomičen. Z uporabo MTP se zelo izboljša kvaliteta življenja delno
pomičnih oseb na domu, saj jim omogoča veliko mero samostojnosti in
neodvisnosti od pomoči drugih ter dviguje kvaliteto negovanja nepomičnih
oseb v domači oskrbi.
Prav tako nekateri zdravstveni delavci ne poznajo novih predpisov o preskrbi
z MTP, ki so začeli veljati s 1. 3. 2010.
Vsi ti razlogi so bili razlog, da smo se odločili, da z dijaki SZŠ Celje v okviru
projekta »Mladi za Celje« naredimo raziskavo slovenskega tržišča z
medicinsko - tehničnimi pripomočki.
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Novi predpisi o preskrbi z MTP so začeli veljati s 1. 3. 2010. ZZZS je z sklenil
Dogovor o preskrbi z MTP za obdobje od 2009 do 2011.
MTP so sredstva, potrebna za medicinsko rehabilitacijo. Pravico do njih
določata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje
teh pravic v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Natančneje so
vrste pripomočkov ter bolezni in zdravstvena stanja upravičencev, pri
katerih jim je zagotovljen posamezni MTP, opredeljeni v seznamu s
šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi
(Markovič, Skornšek, Zager, 2010; ZZZS, 2010). Vsak MTP ima svoj standard,
s katerim je določena njegova cena, material, iz katerega je izdelan in
trajnostna doba. Dobavitelj je dolžan zagotavljati standardne MTP brez
doplačil. V kolikor zavarovanec želi, da se mu izda kvalitetnejši oz. dražji
pripomoček, mora razliko v ceni plačati sam.
MTP, ki so potrošnega značaja in pripomočke potrebne pri zdravljenju in
negi na domu predpisuje izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe.
Zahtevnejše pripomočke predpisuje zdravnik specialist s svojega delovnega
področja. Najzahtevnejše pripomočke, pri katerih je potrebna timska
obravnava zavarovane osebe in individualna prilagoditev pripomočka, pa
predpisuje zdravnik specialist Inštituta RS za rehabilitacijo (ibid.).
ZZZS v celoti krije stroške nabave in plačilo MTP naslednjim upravičencem:
- posameznim skupinam oseb, to je: otrokom, učencem, študentom ter
otrokom in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
duševno in telesno prizadetim odraslim osebam, zavarovanim osebam invalidom s priznano najmanj 70% telesno okvaro po predpisih
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanim osebam
starejšim od 75 let, nekaterim osebam v primerih nujnega zdravljenja, ki
so upravičene do določenih pripomočkov za gibanje in sedenje;
- v primerih zdravljenja določenih bolezni in stanj: malignih bolezni,
mišično in živčno mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne
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paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne
bolezni, multiple skleroze in psoriaze, poškodb pri delu, poklicnih bolezni
in pri nekaterih drugih stanjih (Markovič, Skorenšek Zager, 2010; ZZZS,
2010).
Vsi drugi zavarovanci ter pri vseh ostalih bolezenskih stanjih morajo pri
uveljavljanju pravice do MTP neposredno doplačati določen odstotek (od 15
do 75%) njihove polne vrednosti oz. se lahko za tveganje doplačila
prostovoljno zavarujejo pri zavarovalnicah, ki ponujajo takšna zavarovanja.
Pri uveljavljanju pravice do MTP mora biti zavarovana oseba predhodno 3 do
6 mesecev prijavljena v obvezno zdravstveno zavarovanje, razen v primeru
poškodbe pri delu in poklicne bolezni (ibid.).

PRIPOMOČKI ZA GIBANJE, KI JIH LAHKO DOBIMO NA SLOVENSKEM
TRŽIŠČU

-

Invalidske vozičke ter ostale pripomočke za gibanje, stojo in sedenje:
bergle, standardni invalidski voziček na ročni pogon, otroški tricikel,
serijsko in individualno izdelan počivalnik, voziček na elektromotorni
pogon za različne stopnje gibalne oviranosti, električni skuter,
akumulator za voziček na elektromotorni pogon, gonilnike za invalidske
vozičke, trinožne in štirinožne palice za oporo, navadne hodulje in
hodulje s kolesi, sobno dvigalo, negovalne postelje, ograjice, trapez.

-

Sanitarni pripomočki: dvigalo za kopalnico, toaletni stol, nastavek za
toaletno školjko, sedež za kopalno kad, sedež za tuš kabino (Markovič,
Skornšek, Zager, 2010; ZZZS, 2010).

2. Ostali MTP za pomoč pri gibanju, ki jih ne krije ZZZS
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1. MTP za pomoč pri gibanju, hoji in osebni higieni, ki jih krije ZZZS
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Na slovenskem tržišču lahko dobimo tudi pripomočke za premeščanje. To so:
- podloge za obračanje ali obračalke, ki so namenjene premeščanju
nepomičnih oseb po postelji navzgor in obračanju na bok;
- drseče podloge, ki so namenjene premeščanju nepomičnih oseb po
postelji navzgor, obračanju na bok, premeščanju iz postelje na drugo
posteljo ali kopalni ali transportni voziček. Delujejo po principu drsenja,
materiali imajo zelo majhno trenje, zato z njihovo uporabo premike
izvedemo brez večjega napora. Po premiku jo je potrebno odstraniti;
- rolo blazine, ki so namenjene premeščanju nepomičnih oseb po postelji
navzgor, obračanju nepomičnih oseb, premeščanju s postelje na drugo
posteljo ali kopalni ali transportni voziček. Delujejo po principu vrtenja.
Ob premiku se rolo blazina pod bolnikom zavrti in olajša premik. Na teh
blazinah bolniki lahko ves čas ležijo;
- blazine z ročaji, ki so namenjene premeščanju nepomičnih oseb po
postelji navzgor in obračanju na bok. Ročaj omogoča enostavnejši
oprijem.
- drseče deske različnih oblik, ki so namenjene premeščanju nepomičnih
in delno pomičnih oseb s postelje na invalidski voziček, na WC ali na
toaletni stol. Narejene so iz materialov, ki so dobro obdelani, da imajo
popolnoma gladko površino, po kateri bolnik zdrsi;
- rolo deske in deske z ročaji (vendela ali mini board), ki so namenjene
premeščanju nepomičnih in delno pomičnih oseb s postelje na drugo
posteljo, kopalni, transportni voziček ali v reševalno vozilo. Z njeno
pomočjo zmanjšamo trenje, premagamo težave različnih višin med
posteljami in zmanjšamo breme bolnikove teže. Vendelo lahko
uporabljamo tudi za pobiranje bolnika s tal;
- enosmerno drseče rolo blazine so blazine, ki se vrtijo le v eno smer in so
namenjene za nameščanje pozicije in preprečevanju drsenja na stolu,
invalidskem vozičku ali na postelji;
- pasovi za premeščanje, ki so namenjeni pomoči pri vstajanju in hoji,
dvigovanju, premeščanju in varstvu pri hoji. Pasovi so opremljeni z
ergonomskimi ročaji za boljši oprijem;
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nedrseče podloge, ki ob odrivu bolnika preprečujejo zdrs bolnikovih nog;
vrtljivi krožniki in vrtljive blazine, ki so namenjeni za obračanje oseb v
sedečem položaju, za pomoč pri vstajanju, posedanju na stol, presedanju
v avtomobil. Sestavljeni so iz dveh delov: spodnji del, ki je fiksiran na tla,
zgornji del pa se vrti kot vitalner. Uporabljamo jih pri bolnikih, ki ne
morejo premikati nog. Obstajata dve vrsti vrtljivih blazin: blazina za na
posteljo ali invalidski voziček, ki je z obeh strani iz blaga in blazina za na
tla, ki je plastificirana z obeh strani, da se lažje čisti.

Pripomočki so varni za pacienta in pomembni za negovalno osebje. Pri
pravilni uporabi zaščitijo negovalno osebje pred poškodbami hrbtenice in
jim olajšajo delo, kajti pri njihovi uporabi je potrebna uporaba manjše sile.
Delujejo po principu drsenja in vrtenja. Izdelani so iz materialov, ki imajo
zelo majhno trenje, zato omogočajo premikanje brez napora tudi zelo težkih
pacientov.
Prevozni vozički za tuširanje se porabljajo pri negovanju nepomičnih oseb,
predvsem v bolnišnicah in v domovih za starejše občane. Na sedečem
kopalnem vozičku lahko pripeljemo delno pomičnega pacienta v kopalnico in
ga tuširamo sede. Nepomične paciente tuširamo v ležečem kopalnem
vozičku.
Ambu lift (premično ali sobno dvigalo) uporabljamo pri prestavljanju zelo
težkih pacientov na invalidski voziček ali na stol, pri nameščanju nepomičnih
ali delno pomičnih oseb v kopalno kad in iz nje, pri pobiranju s tal. Pacienta
dvignemo s pomočjo mreže, ki jo pritrdimo na ambu lift. Te mreže so
različnih oblik, različnih velikosti in iz različnih materialov (Markovič,
Skornšek, Zager, 2010, str.17, 18).
PRODAJA MTP - V Sloveniji je vsaj 80 dobaviteljev, ki se ukvarjajo s prodajo
slovenskih in tujih MTP, ki omogočajo lažje gibanje in premikanje delno
pomičnih in nepomičnih oseb in sanitarnih pripomočkov. Vsi dobavitelji, ki
so predmet našega preučevanja ne prodajajo vseh MTP (Aviva, 2010;
Markovič, Skornšek, Zager, 2010; ZZZS, 2010).
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IZDAJA MTP - Pogodbo o brezplačni izdaji MTP ima ZZZS sklenjeno s 76.
dobavitelji in 101 lekarno. MTP se izdajajo upravičenim osebam na podlagi
naročilnice za MTP in zdravstvene kartice. Seznam vseh dobaviteljev po
območnih enotah in po poštnih številkah je objavljen na spletni strani ZZZS
(ZZZS, 2010).
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IZPOSOJA MTP - ZZZS ima z 29 dobavitelji sklenjeno Pogodbo o brezplačni
izdaji in Pogodbo o izposoji MTP.
Med njimi je 23 dobaviteljev MTP, ki so predmet našega proučevanja. Ti
dobavitelji imajo po vsej Sloveniji v lasti vsaj 60 specializiranih prodajaln, ki so
hkrati tudi izposojevalnice MTP. Pripomočki, ki jih izposojajo, so njihova last.
ZZZS nima več svojih izposojevalnic, ampak pogodbenim dobaviteljem po
pogodbi izplača najemnino za izposojo le-teh. Z vsakim dobaviteljem je ZZZS
sklenil individualno pogodbo o vrsti pripomočkov, ki jih bo dobavitelj
zagotavljal na podlagi posebne »Naročilnice za medicinski pripomoček«, ki jo
napiše izbrani osebni zdravnik ali drugi pooblaščeni zdravnik specialist, če je
razlog strokovno utemeljen. V vsaki izposojevalnici ni mogoče dobiti vseh
MTP, ki si jih upravičenci lahko izposodijo v breme ZZZS.
Pogodbeni dobavitelji so bili dolžni vsa izdajna mesta označiti s posebnimi
novimi zelenimi nalepkami ZZZS. Te nalepke kažejo na to, da gre za
dobavitelja MTP v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS
omogoča upravičencem brezplačno izposojo naslednjih MTP: standardni
invalidski voziček na ročni pogon, otroški tricikel, navadna hodulja, hodulja s
kolesi, negovalna postelja, prenosni nastavljivi hrbtni naslon, sobno dvigalo,
varovalna posteljna ograja za eno in obe strani, standardni invalidski voziček
na ročni pogon za otroke, posteljni in prostostoječi trapez za obračanje,
električni skuter in dvigalo za kopalnico.
ZZZS je uvedel tudi novo »Belo naročilnico«, ki je namenjena predpisovanju
pripomočkov, ko se ugotovi potreba po pripomočku, do katerega
zavarovana oseba zaradi neizpolnjevanja medicinskih kriterijev ni upravičena
v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja oz. ko gre za pripomoček, ki
ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Te pripomočke je
potrebno plačati.
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Vsi pripomočki, ki so si jih zavarovane osebe izposodile do 28. februarja
2010, so postali last zavarovane osebe. Teh pripomočkov se ne vrača nazaj.
Za te pripomočke bo ZZZS zagotavljal popravila in vzdrževanje do izteka
trajnostne dobe pripomočka (Markovič, Skornšek, Zager, 2010; ZZZS, 2010).

EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE

PROIZVODNJA MTP - MTP v Sloveniji proizvajajo vsaj 4 večja podjetja:
KOVAL d.o.o., kjer izdelujejo negovalne postelje in pripomočke za pomoč pri
izvajanju osebne higiene (kopalne vozičke - ležeče in sedeče, ambu lifte); CRI
CELJE, kjer izdelujejo negovalne postelje, invalidske vozičke, bergle, hodulje,
itd.; MYCYCLE, kjer izdelujejo različne vrste invalidskih vozičkov na ročni in
motorni pogon ter počivalnike in SOČA OPREMA, ki je tudi izdelovalec
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S pomočjo intervjujev, pregledov internetnih strani in katalogov smo dobili
natančne podatke o naslednjih 13 slovenskih podjetjih: CRI Celje,
rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o., v Celju, MEDIGO d. o. o. v Novi
gorici, ki je zastopnik švedskega podjetja RoMEDIC, SIMPS d.o.o v Ljubljani,
MEDPROTECT d.o.o. v Ljubljani, SOČA OPREMA d.o.o. v Ljubljani,
SANOLABOR d.d. s sedežem v Ljubljani, EXPERTA d.o.o v Ljubljani, FJF
ŠKRILEC d.o.o. s sedežem v Murski Soboti. Ta podjetja imajo z ZZZS
sklenjeno Pogodbo o brezplačni izdaji MTP in Pogodbo o izposoji MTP
(Markovič, Skornšek, Zager, 2010).
Opisali smo tudi podjetja: KOVAL d.o.o. v Loki pri Žusmu, PRI-MA d.o.o.,
veletrgovina v Ljubljani, ki je tudi zastopnik švedskega podjetja ETAC in
danskega podjetja IMMEDIA, SKANTEH d.o.o. v Trzinu, ki je zastopnik
švedskega podjetja ARJO AB, MYCYCLE d.d v Mojstrani, BRES STEINER d.o.o.
v Ljubljani, ki je zastopnik švicarskega podjetja SAMARIT. Ta podjetja nimajo
sklenjene pogodbe z ZZZS, zato je njihov uporabnik - kupec samoplačnik.
V raziskovalni nalogi smo natančno opisali dejavnosti teh podjetij, naslove, s
čim se ukvarjajo in kaj prodajajo ter kontaktne poti (Markovič, Skornšek,
Zager, 2010).
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invalidskih vozičkov, desk za premeščanje, negovalnih postelj, različnih
varnostnih pasov,… (Markovič, Skornšek, Zager, 2010).

11. Strokovno srečanje

26

VSI MTP za pomoč pri gibanju, hoji in skrbi za osebno higieno se brezplačno
izdajo, najamejo ali kupijo v podjetju: Medigo, Sanolabor, Simps,
Medprotect, FJF Škrilec. VSE MTP lahko kupimo tudi v podjetju Skanteh
(ibid.).
Negovalne postelje bi lahko dobili z brezplačno izdajo, najemom ali
nakupom v podjetjih: CRI Celje, Experta, FJF Škrilec, Medigo, Sanolabor,
Simpss, Medprotect, ter z nakupom v podjetju Prima, Bres Steiner
(Markovič, Skornšek, Zager, 2010).
Invalidske vozičke lahko dobimo z brezplačno izdajo, najemom ali nakupom
v podjetjih: Medigo, Sanolabor, Simps, Medprotect, Experta, FJF Škrilec, ter z
nakupom v MYCYCLE, Bres Steiner, Prima (Markovič, Skornšek, Zager, 2010).
Pripomočki za premeščanje so samoplačniški in jih lahko kupimo v
podjetjih: PRIMA (proizvajalca IMMEDIA), Medigo (RoMedic) in Bres Steiner
(Samarit).
Deske za premeščanje pacientov s postelje na invalidski voziček lahko
kupimo v naslednjih podjetjih: Bres Steiner, Soča oprema, Pri-ma, Simps,
Medigo (Markovič, Skornšek, Zager, 2010).
Hodulje in bergle lahko kupimo ali dobimo na naročilnico v naslednjih 10
podjetjih: Soča oprema, FJF Škrilec, Medigo, CRI Celje, Experta, Medprotect,
Sanolabor, Simpss, ter v Pri-mi (Markovič, Skornšek, Zager, 2010).
Sprehajalne palice so samoplačniške v vseh teh poslovalnicah.
Skuterji se lahko dobijo v 4 podjetjih: Sanolabor, Experta, Simps, Soča
oprema.
Ambu lifti se lahko z brezplačno izdajo, najemom ali nakupom dobijo v
podjetjih: Sanolabor in Experta ter z nakupom v podjetju Koval, Prima
(Etac), Skanteh (Ario), Bres Steiner (Markovič, Skornšek, Zager, 2010).
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ZAKLJUČEK

Zdravstveno osebje bi moralo poznati novosti v preskrbi z MTP in poti, po
katerih se lahko pride do njih, da bi lahko uporabnikom svetovali pri njihovi
nabavi. S tem bi jim omogočili čim prejšnjo dobavo MTP in jim olajšali
iskanje MTP pri različnih dobaviteljih po Sloveniji.

LITERATURA IN VIRI
1. Bilban M. Proučevanje obremenitev gibal v smislu načrtovanja
ergonomskih ukrepov: Zbornik referatov (elektronski vir) z
Mednarodnega posvetovanja Ergonomija 2006, 21.-22. september 2006
Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo;2006.
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Naloga delovnih organizacij je, da poskrbijo za varno in ergonomsko urejeno
delovno mesto. Poskrbeti morajo za pravilno obleko in obutev ter predvsem
poskrbeti za nabavo različnih medicinsko - tehničnih pripomočkov, ki lajšajo
delo in zmanjšujejo fizične obremenitve na delovnem mestu. V ustanovah
imajo veliko teh pripomočkov, ki jih nekateri člani ZNS uporabljajo, nekateri
pa tudi ne. Delovne organizacije bi morale zahtevati, da zaposleni zaradi
varnosti te pripomočke uporabljajo pri svojem delu. Zaposleni bi se morali
naučiti njihove pravilne uporabe in se zavedati pomena njihove redne
uporabe za varovanje hrbtenice. Če zaposleni ne bodo razumsko sprejeli
novosti, jih ne bodo uporabljali pri svojem delu. Delovne organizacije bi
morale poskrbeti tudi za izobraževanje svojih zaposlenih na področju
pravilnih tehnik premikanja in dvigovanja oseb. S temi ukrepi bi zmanjšali
rizične faktorje za nastanek poškodb in bolezni lokomotornega aparata. To
pomeni manj bolečin, manj odsotnosti z dela in manj težkih okvar hrbtenice,
ki lahko vodijo tudi v invalidnost.
Prav tako se z uporabo MTP zelo poveča varnost starejših ljudi pri gibanju,
hoji in izvajanju osebna higiene ter izboljša kvaliteta življenja delno pomičnih
in nepomičnih oseb v socialno - varstvenih in zdravstvenih ustanovah ter
doma.
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2. Markovič A, Skornšek T, Zager T. Raziskava tržišča pripomočkov za
pomoč pri premikanju delno pomičnih in nepomičnih oseb (raziskovalna
naloga). Celje: Srednja zdravstvena šola Celje; 2010;
http://www.knjiznicacelje.si/raziskovalne/4201003902.pdf.
3. Ule Š. Obravnava nepomičnega starostnika z vidika fizioterapevta.
Zbornik predavanj z 26. strokovnega srečanja z naslovom: Zdravstvena
nega in oskrba starostnika, strokovne sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2010 23. in 24.marec,
Dolenjske toplice, Slovenija, 2010.
4. ZZZS: Pravica do medicinsko tehničnih pripomočkov:
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/B846D92B19FF348EC1256E
8D002C0D06?OpenDocument – (datum dostopa 24.6.2010)
5. ZZZS: Seznam medicinsko tehničnih pripomočkov s šifrantom,
medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi, od
1.3.2010
–
(datum
dostopa
24.6.2010).
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/DFDC914987E44E2AC12573
53003EC73A
6. ZZZS: Seznam dobaviteljev MTP po območnih enotah, april 2010:
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/0217CE40C6821DCCC12576
E8004AFBE2
7. ZZZS: Seznam izposojevalnic po območnih enotah in poštnih številkah iz
17.6.2010:
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/48F4EBC0F6A0BFD8C12575
940035B706?OpenDocument z dobavitelji, izposojevalnicami in vrstami
pripomočkov, ki jih izposojajo.
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ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE ZA PREPREČEVANJE
NASTANKA SRČNO ŽILNIH OBOLENJ (CINDI)
Vladka Vouk
Zdravstveni dom Celje
doc. dr. Majda Pajnkihar
Fakulteta za zdravstvene vede Maribor

IZVLEČEK

UVOD
Univerzalna cilja vsake sodobne nacionalne zdravstvene politike sta
izboljševanje kakovosti in podaljševanje življenja prebivalstva, ob sočasnem
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Program CINDI je nastal leta 1984 kot odziv na porast in vedno težje
obvladljivost kronično nenalezljivih bolezni kot so srčno žilne bolezni, rak,
kronično obstruktivne pljučne bolezni, sladkorna bolezen in duševne motnje
ter dejavnikov tveganja zanje. Nastala je močna mreža držav v Evropi pa tudi
izven (Kanada in Amerika) za katere je značilen enoten pristop in delovanje
(CINDI, 2004).
V Sloveniji smo pričeli izvajati program CINDI za preprečitev nastajanja
bolezni srca in žilja jeseni 2001, poleg preventivnih pregledov, ki jih vsak
odrasel posameznik opravi pri svojem osebnem zdravniku, predstavlja tudi
skupek zdravstveno vzgojnih delavnic. Zdravstveno vzgojne delavnice so
zasnovane glede na vsak dejavnik tveganja posebej (kajenje, telesna
nedejavnost, nezdrava prehrana, povišan holesterol, prekomerno pitje
alkoholnih pijač,…), trajajo različno dolgo, izvajamo jih strokovnjaki iz
različnih področji, vsi pa imamo opravljeno tudi dodatno izobraževanje v
sklopu organizacije CINDI. Glede na opravljeno raziskava pa lahko rečemo,
da so udeleženci zdravstveno vzgojnih delavnic CINDI z našim delom zelo
zadovoljni.
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zmanjšanju razlik med prebivalci v skrbi za doseganje teh ciljev. Ključne
specifične cilje zdravstvene politike na področju preprečevanja bolezni srca
in žilja (BSŽ) lahko tako v grobem strnemo v 3 področja:
1. Preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje/obravnava dejavnikov tveganja
za BSŽ oziroma izboljševanje profila ogroženosti v splošni populaciji;
2. Zgodnje odkrivanje in učinkovito zdravljenje akutnih oblik BSŽ (predvsem
tistih, ki temeljijo na aterosklerozi);
3. Preprečevanje ponavljanja srčno-žilnih dogodkov, kar pomeni
zagotavljanje najboljše možne kakovosti življenja in dolgotrajnega
preživetja osebam, ki so preživele akutno obliko BSŽ (Fras, MaučecZakotnik 2009).
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Sistematičen in celovit program preprečevanja bremen BSŽ mora biti
usmerjen k zmanjševanju tveganih vedenj celotnega prebivalstva, kot tudi
vsakega posameznika.
V Sloveniji smo leta 2002 začeli izvajati sistematični program primarne
preventive bolezni srca in žilja na nacionalni ravni. Pravna podlaga za
izvajanje tega programa so avgusta 2001 izdana prenovljena »Navodila za
izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva odraslih«, ki jih je objavilo
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (Luznar, 2009).
Program CINDI je namenjen moškim starim od 35 – 65 leta in ženskam od 45
- 70 leta. V zdravstveno vzgojne delavnice pa z namenom promocije
zdravega življenjskega sloga in s tem posledično zmanjšanjem dejavnikov
tveganja za nastajanje BSŽ, vključimo tudi odrasle posameznike izven teh
določil.
Če povzamemo po Luznarjevi (2009) je »Program svetovanja za zdravje«
oziroma programirana zdravstvena vzgoja za odrasle v okviru nacionalnega
programa primarne preventive srčno žilnih bolezni pomemben del
ukrepanja za izboljšanje zdravja. Je standardiziran program, ki ima določeno
metodo dela, organizacijo dela, kader, vsebino, obseg in čas trajanja.
Sestavljen je iz začetnega dela programa, ki ga sestavljajo krajše delavnice in
nadaljevalnega dela, ki se sestoji iz časovno daljših zdravstveno vzgojnih
delavnic.
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POTEK PREVENTIVE ODRASLEGA POSAMEZNIKA
V petih letih izbrani zdravnik preventivno pregleda svojo celotno ciljno
populacijo in preventivne preglede nato ponavlja vsakih pet let.
Postopek se začne tako, da pošlje zdravnik vprašalnike za določanje srčno
žilne ogroženosti vsem svojim varovancem v ciljni populaciji. Vrnjene
vprašalnike pregleda in najbolj ogrožene posameznike (tiste, ki z
vprašalnikom zberejo 3 točke ali več), povabi na preventivni pregled. Skupaj
z vabilom jim pošlje laboratorijski listek za laboratorijsko določitev skupnega
holesterola in krvnega sladkorja. Celokupna maščobna slika (lipidogram) se
določa le posameznikom, katerih desetletno srčno žilno tveganje (indeks
koronarne ogroženosti) znaša 20 odstotkov ali več, zanj pa se zdravnik odloči
po opravljenem preventivnem pregledu. Ko zdravnik pregleda bolj ogrožene,
začne vabiti manj ogrožene (tiste, ki so z vprašalnikom zbrali 2 točki ali
manj). Po preventivnem pregledu zdravnik oceni posameznikovo dejansko
ogroženost za bolezni srca in žilja in se pri tistih, katerih je ogroženost 20
odstotkov ali več, odloči za ustrezno ukrepanje: zdravljenje z zdravili in/ali
zdravstveno vzgojo (Zaletel-Kragelj et al., 2007).
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Zajem posameznika v zdravstveno vzgojne delavnice lahko poteka na dva
načina:
Prvi način: po preventivnem zdravniškem pregledu, ko osebni zdravnik na
podlagi kliničnega, laboratorijskega pregleda in vprašalnika o življenjskih
navadah poda ugotovitev procenta ogroženosti za nastanek SŽB pri
posamezniku in ga s posebno napotnico za ZV napoti v ZVC. (pacient se s
tem strinja, poda telefonsko številko svojega telefona in napotnico tudi
podpiše). To je pomembno, saj ga kasneje povabimo na ZV delavnico preko
telefonskega klica.
Drugi način: ko pacient sam pokliče v ZVC in pove svojo težavo in željo po
udeležbi na ZV delavnicah CINDI.
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POROCES ZAJEMA POSAMEZNIKA V ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE
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ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE CINDI
Tabela št. 1 Program zdravstveno vzgojnih delavnic
NAZIV
DELAVNICE
1. ZDRAV SLOG
ŽIVLJENJA

ŠT.
UDEL.
V SK.
10

TRAJANJE

1 X SREČANJE

VSEBINA

-

2. DEJAVNIKI
TVEGANJA

10

1 X SREČANJE

-

3. TEST HOJE
NA 2 KM

10

1 – 2 X SREČANJE

-
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4. TELESNA
DEJAVNOST –
GIBANJE

10

12 X SREČANJE
(1x tedensko, 6X
če izvajamo tečaj
Nordijske hoje)

-
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-

5. DA,
OPUŠČAM
KAJENJE

10

6 X SREČANJE
(1x tedensko,
med zadnjima
srečanjema je 14
dni razmaha)

-

6. ZDRAVA
PREHRANA

10

4 X SREČANJE
(1 X tedensko po
2 uri)

-

Udeleženci spoznajo namen in vrste ZV delavnic
Spoznajo dejavnike tveganja, ki vplivajo na zdravje in
nastanek srčno žilnih obolenj
Spoznajo zdrav način življenja
Udeleženci spoznajo osnovno delovanje srca in žilja
Pomen zdravega načina življenja pri preprečevanju
nastajanja srčno žilnih bolezni
Posledice nezdravega načina življenja
Pomen uravnanega krvnega tlaka, krvnega sledkorja in
holesterola
Praktična delavnica
Udeleženci se seznanijo o pomenu hoje in obremenitvi
Prehodijo 2 km z merilcem srčnega utripa
Izvajalki morajo povedati o svojih bolezni – visokem
krvnem tlaku, sladkorni bolezni ipd.
Po zaključku hoje dobijo računalniško obdelan podatek
o svoji telesni zmogljivosti – kondiciji
Je obvezna pri vključevanju v daljše delavnice (zdravo
hujšanje, Telesna dejavnost – gibanje )
Udeleženci se seznanijo o pomenu telesne aktivnosti
Spoznajo različne tehnike vaj in sestavo le-teh
Lahko se v sklopu te delavnice naučijo tako popularno »
NORDIJSKO HOJO »
Na delavnico je potrebno prinesti obvestilo osebnega
zdravnika o morebitnih omejitvah pri izvajanju telesne
aktivnosti
Način kako zmanjšati št. Cigaret
Kako se pripraviti na opuščanje kajenja
Kako premagati telesno in duševno zasvojenost
Kako nadzorovati telesno težo
Kako premagati stres
Kako ostati nekadilec
Prehrana in zdravje, uravnotežena prehrana
Načrtovanje in priprava uravnotežene prehrane
Uvajanje prehranskih sprememb
Seznanjanje s procesom spreminjanja in dolgoročno
obvladovanje sprememb prehranjevanja in gibanja
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7. ZDRAVO
HUJŠANJE

15

16 X SREČANJE
(1X tedensko po
2 uri ;
Prva ura je
predavanje,
druga pa telesna
aktivnost v naši
telovadnici)

-

Ocena prehranjenosti, debelosti in ogroženosti za
zdravje
Osnove principa zdravega hujšanja, vnosa hrane in
pomen telesne aktivnosti
Prehranjevanje z zmanjšanim kaloričnim vnosom
Moč pozitivnega razmišljanja
Samopodoba in doživljanje samega sebe
Stres, vpliv stresa na telesno težo in hujšanje
Dolgoročno načrtovanje uravnavanja telesne teže
Nakup hrane
Pozitivni in negativni učinki hujšanja na telo in
obvladovanje negativnih učinkov

Namen zdravstvene vzgoje je pomagati ljudem pri osvajanju novega znanja s
področja zdravega načina življenja in jim s tem dati možnost, da se dejavno
vključijo v skrb za svoje zdravje.

ZADOVOLJSVO UDELEŽENCEV Z IZVAJANJEM ZDRAVSTVENO VZGOJNE
DELAVNICE »Zdrav slog življenja«
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Pri izvajanju zdravstveno vzgojne delavnice igra poleg planiranja in
organizacije pomembno vlogo, ne samo empatičen, profesionalen odnos,
temveč tudi komunikacija. Latinska beseda »comunicare« pomeni občevati,
razpravljati, posvetovati se, vprašati za nasvet. V literaturi smo zasledili več
različnih definicij pojma komunikacije, ki pa so si med seboj zelo podobne.
Tako Mandićeva (1998) pravi, da je komunikacija izmenjava vsebin med
ljudmi, ki poteka prvenstveno preko jezika in je mogoča takrat, kadar imajo
posamezniki enaka spoznanja, potrebe in opredelitve. Za Možino (1992) je
komuniciranje prenos informacij med oddajnikom in sprejemnikom s
pomenskimi simboli. To je način izmenjavanja idej, stališč, vrednot in
dejstev. Za potek komunikacijskega procesa je bistveno, da obstajata
pošiljatelj, ki sproži proces, in prejemnik, ki zaključuje zvezo. Pease (1996) pa
trdi, da so mnogo bolj kompleksni procesi, kot je besedno komuniciranje,
vsa tista sporočila, ki jih človek hote ali nehote oddaja s svojim telesom, kar
s skupnim imenom lahko imenujemo govorica telesa. Nebesedno
komuniciramo z gibi, s kretnjami in z držo telesa, z obrazno mimiko, z
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načinom oblačenja, z vonjem, intonacijo glasu, s položajem, ki ga
zavzemamo v prostoru in z drugim.
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V zdravstvu govorimo predvsem o terapevtski komunikaciji. Le-ta poteka
med medicinsko sestro in pacientom. Namen terapevtske komunikacije je
doseči skupno zastavljene cilje, ki so osnovani glede na pacientove potrebe.
Medicinska sestra in pacient sta pri terapevtski komunikaciji enakopravna in
aktivna udeleženca, ki spoštujeta medsebojni odnos. Najpomembnejša
tehnika terapevtske komunikacije je poslušanje, ki ga lahko včasih povsem
izničimo z nebesedno komunikacijo. Pri delu s pacienti uporabljamo
terapevtsko komunikacijo, ki mora temeljiti na medsebojnem zaupanju,
poštenosti in spoštovanju. Dobra komunikacija z bolniki in uspešno
podajanje informacij je v zdravstveni negi – zdravstveno vzgojnih delavnicah
izjemno pomembna, saj bomo le na ta način zagotovili boljše medsebojno
sporazumevanje, zadovoljstvo pacientov in zdravstvenega osebja ter večje
upoštevanje danih navodil.
Medicinska sestra je odgovorna za vzpostavitev medsebojnega partnerskega
odnosa s pacientom z empatičnim in intelektualnim odzivom na njegova
pričakovanja, potrebe in težave. To spodbuja spoštovanje, zaupanje in
dostojanstvo ter pomaga pacientu povrniti samostojnost in integriteto misli,
duha in telesa. Prav tako ima vsaka medicinska sestra moralno in
profesionalno odgovornost za razvoj zdravstvene nege, ki se bo lahko
odzivala na potrebe pacientov in družbe (Pajnkihar, Lahe, 2006).

RAZISKAVA
Pri raziskavi smo uporabili kvantitativno metodologijo. Za zbiranje podatkov
smo uporabili delno odprt vprašalnik. Podatke smo statistično obdelali s
pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel. Dobljene
kvantitativne in kvalitativne rezultate smo ponazorili v obliki frekvenčnih
tabel in grafikonov, za opis osnovnih lastnosti pa smo uporabili opisno
statistiko. Raziskava je potekala v Zdravstvenem domu Celje, vzorec zajema
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47 udeležencev učne delavnice »Zdrav slog življenja«. Raziskava je potekala
v Decembru 2008.

REZULTATI RAZISKAVE
Graf š1. 1 Zadovoljstvo udeležencev s programom učne delavnice

Kot je razvidno iz grafa, so bili vsi udeleženci zadovoljni s programom učne
delavnice »Zdrav slog življenja«.
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Kar 43 (92%) anketiranih pacientov je pridobilo nova znanja, dva (4%) sta že
poznala predavano vsebino, dva (4%) udeleženca pa nista odgovorila na
zastavljeno vprašanje.
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Graf št. 2 Pridobivanje novega znanja
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Graf št. 3 Uporaba novih znanj v vsakdanjem življenju

Kar 38 (81%) udeležencev meni da bodo nova znanja uporabili v vsakdanjem
življenju, 7 (15%) udeležencev se pri vprašanju ni opredelilo, medtem ko sta
2 (4%) pacienta prepričana, da jima nova znanja ne bojo koristila v
vsakdanjem življenju.
Graf št. 4 Zadovoljstvo udeležencev z celotno izvedbo zdravstveno vzgojne delavnice

36

11. Strokovno srečanje

Na lestvici od 1 - 5, kjer je 5 pomenilo največje zadovoljstvo z izvajanjem
učne delavnice, 1 pa popolno nezadovoljstvo, je 40 (85%) anketiranih
obkrožilo št. 5, 3 (6%) pa št. 4 in 3. En (3%) udeleženec ni podal odgovora.
Graf št. 5 Tehnike terapevtske komunikacije, ki so bile udeležencem najbolj všeč
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Udeležencem zdravstveno vzgojne delavnice je bilo najbolj všeč to, da si je
medicinska sestra vzela čas in jim je prisluhnila. Všeč so jim bili tudi prosti
komentarji in razjasnjevanje nejasnih vsebin.
Graf št. 6 Zanimanje udeležencev za preostale zdravstveno vzgojne delavnice

42 (89%) udeležencev se bo v prihodnosti še udeležilo zdravstveno vzgojnih
delavnic, ki jih izvajamo v JZ Zdravstvenem domu Celje. 5 (11%) pa o tem še
ni odločenih.

Z raziskavo smo prišli do zaključka, da se udeleženci zdravstveno vzgojne
delavnice Zdrav življenjski slog zavedajo pomena lastne aktivnosti pri
ohranitvi, krepitvi in izboljšanju lastnega zdravja. Zavedajo se, da s svojim
zdravim načinom življenja in zmanjševanjem dejavnikov tveganja lahko
bolezni srca in žilja tudi če so gensko pogojena prestavijo na kasnejše
starostno obdobje in s tem bistveno izboljšajo kvaliteto življenja v zreli dobi.
Udeleženci so bili tako s programom CINDI kot tudi s samo izvedbo
zdravstveno vzgojne delavnice zelo zadovoljni. Nekoliko preseneča rezultat
pridobivanja novih znanj, saj je dan danes v medijih kot so časopisi, poročila
in internet množično predstavljen in objavljen pomen zdravega načina
življenja, telesne aktivnosti in zdrave prehrane. Kljub temu je bilo kar 92%
vseh anketiranih mnenja, da so pridobili nova znanja. Še vedno velja trditev
iz predhodnih raziskav CINDI programa v slovenskem prostoru, ki pravijo, da
se veliko število našega prebivalstva prehranjuje nezdravo, da so premalo
telesno aktivni, da prekomerno pijejo alkoholne pijače, kadijo in živijo
stresno. Tekom predavanja so lahko primerjali med zdravim načinom
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življenja in svojim vsakdanjikom. Prišli smo do pričakovanih rezultatov, saj je
kar 81% udeležencev bilo mnenja, da bodo spremenili svoj način življenja in
le 4% udeležencev so menili, da v svojem načinu življenja ne potrebujejo
ničesar spreminjati. Prav ta odstotek pa se ujema že z predhodnim grafom,
kjer jih ravno tako 4% meni, da na zdravstveno vzgojni delavnici niso
pridobili novega znanja. Za izvajalce zdravstveno vzgojnih delavnic pa je
razveseljiv naslednji rezultat, kjer so udeleženci ocenjevali celotno izvedbo
zdravstveno vzgojne delavnice, kar 85% vseh udeležencev je podalo
najboljšo – odlično oceno. Ta rezultat prikazuje celotno delo medicinske
sestre od organizacije same delavnice, urejanja prostora do podajanja vsebin
in razumljive, pristne komunikacije. Naslednji graf nam prikazuje tehnike
terapevtske komunikacije, kjer vidimo, da se je ponovno potrdila že znana
trditev, da je ena izmed najpomembnejših tehnik ravno poslušanje. Pri
poslušanju se moramo zavedati, da nas udeleženec opazuje in da lahko s
svojo nebesedno komunikacijo izničimo vse kar prej povemo. Sledi ji aktivna
udeležba posameznika s tehniko prostih komentarjev in s tem tudi
razjasnitve določenih nejasnih vsebin. Medicinske sestre se moramo
zavedati, da je vsak posameznik, ki vstopa v sitem zdravstva individuum zase
kateri ima svoje vrednote, svoja prepričanja in tudi svoja predhodna znanja.
V proces zdravstvene vzgoje tako vstopa z določenimi pričakovanji in
potrebami. Zadovoljevanje le-teh ter prijazen, empatičen in enakovreden
medsebojni odnos ga bo pritegnil v še preostale zdravstveno vzgojne
delavnice, ki jih ponujamo s programom CINDI. To nam prikazuje zadnji graf,
kjer vidimo, da je kar 89% udeležencev izrazilo željo po nadaljnjem
sodelovanju, nihče pa ni bil mnenja, da se naših delavnic ne bo več udeležil.
S tem rezultatom lahko zatrdimo, da je slovensko prebivalstvo naklonjeno
tovrstnim zdravstvenim ukrepom in, da so za ohranitev, krepitev in
izboljšanje zdravstvenega stanja pripravljeni tudi sami aktivno sodelovati.

ZAKLJUČEK
Kronične nenalezljive bolezni, zlasti srčno žilne bolezni predstavljajo
najpomembnejše tveganje za zdravje v razvitih deželah. Srčno žilno obolenje
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povzroči vsako tretjo smrt, koronarna bolezen pa predstavlja vodilni vzrok
umrljivosti (Govc Eržen, 2009)
S tem se postavlja pomembna vloga preventivni dejavnosti, kateri glavni
namen je preprečevanje pojavnosti teh bolezni. Nacionalni program
primarne preventive srčno žilnih bolezni je dobro in široko zastavljen. V
Slovenskem prostoru deluje dobrih osme let in vidni so že prvi rezultati v
smislu zmanjšanja umrljivosti zaradi bolezni srca in žilja.
Le-ti so kakor navaja Fras (2009) povezani z aterosklerozo (zlasti koronarne
bolezni kot najpogostejšega vzroka ishemične bolezni srca) sta v zadnjih
desetletjih pripomogla dva dejavnika. Prvi je zmanjševanje razširjenosti in
izraženosti poglavitnih neodvisnih srčno žilnih dejavnikov tveganja (kajenje,
hiperholesterolemija, arterijska hipertenzija), druga pa revolucionarne
spremembe v zdravljenju koronarne bolezni (tromboliza, aortokoronarne
obvodne operacije, koronarna angioplastika in vstavljanje žilnih opornic,
zdravljenje s statini in ACE zaviralci).
Delo izvajalcev zdravstveno vzgojnih delavnic je zapleteno, saj moramo pri
svojem delu spreminjati življenjske navade odraslih že izoblikovanih ljudi, o
pomenu svojega dela moramo prepričevati ne samo udeležence delavnic
temveč tudi svoje sodelavce in svoje najbližje, ter kar je za marsikaterega
izvajalca v zdravstveni negi izrednega pomena, saj deluje nanj stimulativno
je doseganje rezultatov. Le-teh ne vidimo takoj in se nam mnogokrat zazdi,
da izvajamo in se trudimo zaman. Zavedati se moramo, da bodo naši
rezultati, rezultati programa CINDI v slovenskem prostoru opazni šele čez
nekaj let. Zato smo izvedli raziskavo o zadovoljstvu udeležencev v
zdravstveno vzgojni delavnici z naslovom »Zdrav slog življenja«, s katero
poizkušamo osvetliti naše delo, mu dati nov zagon in novo motivacijo. Naj
zaključim z mislijo, ki je namenjena vsem izvajalcem zdravstveno vzgojnih
delavnic: »Še naprej delajmo in vztrajajmo tako kot do sedaj, saj po mnenju
naših udeležencev, to kar delamo, delamo dobro!«

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov

LITERATURA IN VIRI

11. Strokovno srečanje

40

1. CINDI. World Health Organisation. A strategy to prevent chronic disease
in Europe. A focus on public health action. The Cindi vision. Copenhagen:
WHO Regional Office for Europe, 2004.
2. Fras Z, Maučec Zakotnik J. Krepitev zdravja in kakovostno izvajanje
ukrepov preprečevanja bolezni srca in žilja – naše prvenstvo, prioriteta
in… poslanstvo? Zbornik ob letnem srečanju izvajalcev Nacionalnega
programa primarne preventive srčno - žilnih bolezni. Ljubljana: CINDI
Slovenija, 2009.
3. Fras Z, Maučec Zakotnik J, Govc Eržen J, Luznar N, Leskovšek B.L,
Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni - zgodba o
uspehu?. Zbornik ob letnem srečanju izvajalcev Nacionalnega programa
primarne preventive srčno - žilnih bolezni. Ljubljana: CINDI Slovenija,
2009.
4. Fras Z, Maučec Zakotnik J. Uspešnost in učinkovitost preprečevanja
pojavnosti napredovanja in zapletov z aterosklerozo povzročenih bolezni
srca in žilja v Sloveniji. Zbornik ob letnem srečanju izvajalcev
Nacionalnega programa primarne preventive srčno - žilnih bolezni.
Ljubljana: CINDI Slovenija, 2009.
5. Govc Eržen J. Srčno žilna preventiva v osnovni zdravstveni dejavnosti.
Zbornik ob letnem srečanju izvajalcev Nacionalnega programa primarne
preventive srčno - žilnih bolezni. Ljubljana: CINDI Slovenija, 2009.
6. Luznar N. Programirana zdravstvena vzgoja za odrasle/ Program
svetovanja za zdravje in delovanje zdravstveno vzgojnih centrov (20022008). Zbornik ob letnem srečanju izvajalcev Nacionalnega programa
primarne preventive srčno - žilnih bolezni. Ljubljana: CINDI Slovenija,
2009.
7. Mandić T. Psihologija komunikacije. Ljubljana: Gotta Nova,1998.
8. Možina A, Damjan J. Poslovna komunikacija. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta, 1992.
9. Pajnkihar M, Lahe M. Kakovostna komunikacija in etična drža sta temelj
zdravstvene in babiške nege: zbornik referatov in posterjev / 1. Simpozij

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

zdravstvene in babiške nege z mednarodno udeležbo, Maribor: Društvo
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor,2006.
10. Pease A. Govorica telesa. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.
11. Vovk V. Uporaba terapevtske komunikacije pri pacientih v učnih
delavnicah CINDI. Diplomsko delo, Maribor. Univerza v Mariboru,
Fakulteta za zdravstvene vede, 2008.
12. Zaletel-Kralj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana.
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Katedra za javno zdravje,
2007.

11. Strokovno srečanje

41

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov

STAROSTNIK Z DEMENCO
Meta Lenart, Urška Selčan
Dom ob Savinji Celje

UVOD
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Starostna struktura prebivalstva se v zadnjih desetletjih zelo hitro spreminja.
Povečuje se število starejših ljudi, ne le tistih nad 65 let, za katere smo
nedavno govorili, da sodijo v tretje življenjsko obdobje, temveč tudi tistih, ki
presežejo 80 in več let. Tako se po vsem svetu srečujemo s čedalje večjim
številom starejšega prebivalstva, ki ga je potrebno ekonomski in zdravstveno
oskrbeti. Zdravstvena nega starejših ljudi pa je zelo draga in zahtevna. Vsako
delo z ljudmi je zelo težavno. Zahteva celega človeka z veliko moči in
energije. Demenca, ki pa je vedno pogostejši spremljevalec starosti, pa pred
nas postavlja nov izziv, kako vsem starostnikom z demenco zagotoviti
kakovostno življenje.
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KAJ JE DEMENCA?
Beseda demenca prihaja iz latinske besede, ki je sestavljena iz predpone –
de, ki pomeni nasprotnost, upadanje in besede - mens, kar pomeni duha,
razum.
Demenca je kronična napredujoča možganska bolezen, ki prizadene višje
možganske funkcije, kot so spomin, mišljenje, orientacija, razumevanje,
računske in učne sposobnosti ter sposobnosti govorjenja izražanja in
presoje. Demenco spremljajo zmanjšanje sposobnosti za obvladovanje
čustev, socialnega vedenja in dnevnih aktivnosti.
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Zakaj se pojavi?
Čeprav bolezen nima enega samega vzroka, pa poznamo kar nekaj
dejavnikov, ki pripeljejo do nje. Najpogostejši vzrok je Alzheimerjeva
bolezen, ki se začne počasi, neopazno, nato pa postopoma enakomerno
napreduje. Prvi znak je izguba kratkoročnega spomina, značilno zanjo pa je
tudi, da se pojavi dokaj zgodaj, že okoli 50. leta starosti.
Na drugem mestu vzrokov za nastanek demence so bolezni arterijskega
žilnega sistema, zlasti ateroskleroza. Dejavniki tveganja za nastanek
ateroskleroze so zvišan holesterol, maščobe, zvišan krvni tlak, sladkorna
bolezen, kajenje, telesna neaktivnost in v zadnjem času vse pogostejši stres.
Kako bolezen prepoznamo?

Srednja faza (srednje razvita oblika demence) so najpogostejše prisotni
znaki:
- večje motnje spomina in pogostejše oblike zmedenosti,
- ponavljanje istih vprašanj,
- pozornost omejena na kratek čas,
- izrazita časovna orientacija,
- sumničavost,

43

11. Strokovno srečanje

Bolezen demenca je pojavlja v treh stadijih, ki zahtevajo, tako od bolnika kot
od njegovih družinskih članov, okolice in zdravstvenih in socialnih delavcev,
različno reagiranje. Najbolj očiten znak bolezni je izguba spomina, pri čemer
je v začetni fazi prizadet predvsem kratkoročni spomin. Znaki, ki so še
prisotni pri tej blagi obliko demence so:
- motnje v orientaciji (čas, prostor, prepoznava oseb),
- osebnostne spremembe (neodločnost, skopost, odrezavost…),
- nihanje v razpoloženju,
- motnje v računanju,
- pomanjkanje iniciative.
V tej fazi bolnik potrebuje predvsem spodbujanje in vodenje, da opravlja
različne dejavnosti.
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- stalno gibanje, hoja, nemir,
- težave pri opravljanju običajnih dnevnih aktivnostih,
- potrebuje stalni nadzor.
V tem obdobju bolnik potrebuje veliko pomoči, saj še marsikaj zmore sam,
vendar se zaradi napredovalih sprememb ustavlja sredi opravljanja
dejavnosti in ne ve kako naprej. Potrebuje veliko mero razumevanja.
Huda oblika demence nastopi v zadnjem stadiju, ko bolnik ni sposoben, da:
- skrbi zase,
- ne prepozna sebe, svojih najbližjih, zdravstvenega osebja,
- veliko spi,
- je inkontinenten za urin in blato,
- ne zmore več besedne komunikacije,
- pojavijo se težave pri požiranju,
- večkrat razvijejo položaj fetusa.
Zaradi vsega naštetega se bolnik počasi zapira v svoj svet, ni več sposoben
skrbeti sam zase, potrebuje kakovostno nego.
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VPLIV BOLEZNI NA SVOJCE
Treba je poudariti, da bolezen ne prizadene samo bolnika, ampak tudi
bližnje, ki zanj skrbijo. Prva huda preizkušnja je soočenje z boleznijo in
njenimi posledicami, z napredovanjem bolezni pa je skrb za obolelega vse
bolj obremenjujoča, saj postaja povsem odvisen od tuje pomoči. Za bolnika
je najbolje, da čim dlje ostane v domačem okolju, vendar je nastanitev v
primerne institucije včasih neizogibna.

POMOČ OSEBAM Z DEMENCO
Zavedati se moramo, da osebam z demenco ne pomagamo takrat, ko nekaj
naredimo namesto njega, temveč takrat, ko nekaj naredimo skupaj z njo.
Zato moramo vsak dan skupaj z osebo ugotavljati, kaj je smiselno početi, saj
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se osebe z demenco ne morejo prilagajati nam, ampak mi njim, njihovim
trenutnim sposobnostim, željam in potrebam.
Pomembno je, da se pri pomoči osebam z demenco ohranja njihove psihične
in fizične sposobnosti. Delo z osebami z demenco zahteva veliko
spodbujanja, dopuščanja samostojnosti in prilagajanja trenutnemu počutju
in sposobnostim. Potrebujejo veliko zaupanja, da se vzpostavi kvaliteten
odnos in da se jim povrne zaupanje vase.
Dejavnosti, ki so priporočljive za osebe z demenco, jih lahko razdelimo v tri
skupine:
- intelektualne (ohranjanje spomina, orientacije,mišljenje, presojanje
in reševanje problemov);
- telesne (telovadba, sprehodi, ples);
- sestavljene (oblačenje, osebna higiena, gospodinjska dela).
Pri delu z osebami z demenco je potrebno, da oseba pridobi občutek
čustvene sprejetosti in topline. Zelo pomembna je komunikacija z osebo z
demenco, dobro počutje v okolju, kjer biva.
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Zavedati se moramo, da so osebe z demenco še vedno ljudje, ki razmišljajo,
čeprav drugače od naših pričakovanj. Imajo dostojanstvo, zato bodimo pri
pomoči kar se da diskretni, vedno jim povejmo kakšen bo naš naslednji
korak, navodila dajajmo z mirnim glasom, v kratkih stavkih (največ 3 - 5
besed). Naslednje navodilo dajmo šele, ko vidimo, da je bolnik prejšnje
razumel. Ne hitimo, ne delajmo hitrih gibov, ker osebe z demenco sčasoma
izgubijo občutek za ravnotežje, zato jih naši gibi le prestrašijo. Kar še
zmorejo sami, ne naredimo namesto njih. Navodila, usmerjanje in učenje naj
bo vedno postopno. Potrebna je doslednost, vztrajnost, pohvala.
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Zlata pravila pri vodenju in usmerjanju osebe z demenco
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Osebe z demenco v določenem stadiju bolezni postanejo begave, zato se jih
omejuje v njihovem gibanju s posebnimi pasovi, vendar s tem dosežemo le
propad njihove funkcije gibanja. Zato jim ponudimo možnost čim bolj
prostega gibanja.

CILJI
-

Zagotavljanje varnosti.
Spodbujanje in ohranjanje posameznikove
samostojno življenje.
Preprečevanje napredovanja bolezni.
Krepitev socialnih stikov.

sposobnosti

za

ZAKLJUČEK
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Osebe, ki so nam ljube bodo z našo pomočjo, pozornostjo in ljubeznijo
deležne občutka zaželenosti in varnosti. Ko pa bo prišel naš čas, ne glede na
to kako daleč v prihodnost je to, si bomo vsi želeli, da bi nam kdo pomagal
živeti človeka vredno življenje.
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LITERATURA
1. internetni vir: www.ezdravje.com
2. internetni vir: www.sl.wikipedija.org

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

OBRAVNAVA BOLNIKA S SRČNIM POPUŠČANJEM
Mirjana Kralj Coha
Splošna bolnišnica Celje

IZVLEČEK
Ambulantno vodenje bolnikov s srčnim popuščanjem (SP), zahteva od
medicinske sestre dodatna znanja (definicija, etiologija, simptomi in
zdravljenje SP).
Glavna naloga medicinske sestre v ambulanti za srčno popuščanje je učenje
bolnika o prepoznavanju simptomov bolezni, samokontroli, rednem jemanju
zdravil ter nefarmakoloških ukrepih. Bistvo nefarmakoloških ukrepov
zdravljenja SP je poučiti bolnika in njegove svojce o bolezni in načinu
življenja z njo. Bolnika poučimo, naj izvaja ukrepe za zmanjšanje poslabšanja
bolezni in izboljšanje prilagodljivosti na stanja, ki so zanj zadovoljiva.
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Srčno popuščanje je v razvitem svetu eden najpomembnejših vzrokov
obolevnosti in umrljivosti.
Prevalenca srčnega popuščanja narašča s starostjo, v starostnem obdobju po
šestdesetem letu pa prizadene skoraj tretjino starostnikov.
Kakovost življenja je bolj okrnjena kot pri kateri koli drugi bolezni. V zadnjih
desetletjih se je število hospitalizacij zaradi kroničnega srčnega popuščanja
trikrat povečalo. Hospitalizacije so pogoste, dolge in ponavljajoče. Vzroki za
hospitalizacijo bolnikov so diagnostični postopki v zvezi z osnovno boleznijo,
uvajanje novih zdravil pri ogroženih bolnikih in neobvladljivo srčno
popuščanje.
Danes imamo na voljo učinkovita zdravila, ki pripomorejo k izboljšanju
preživetja. Poleg ustrezne zdravniške obravnave je pomembno tudi
sodelovanje bolnika. K dodatni motivaciji in izobraževanju teh bolnikov in s
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tem izboljšanju kvalitete življenja lahko pripomorejo tudi ustrezno
izobražene medicinske sestre.

DEFINICIJA SRČNEGA POPUŠČANJA:
Srčno popuščanje se pojavi, ko srce ne zmore črpati krvi dovolj hitro in
učinkovito in tako zagotoviti telesu zadostnega dotoka kisika in hranljivih
snovi.
Srce vzdržuje normalen pretok krvi s pospešenim utripanjem, s povečanjem
iztisa in povečanjem srčne mišice. Za telo je to dobro, za srce je škodljivo.
Mehanizmi, s katerimi srce vzdržuje normalen pretok krvi, sčasoma ne
zadostujejo več in še oslabijo delovanje srca.
Vzroki nastanka kroničnega srčnega popuščanja:

11. Strokovno srečanje
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Vzrok je lahko vsaka srčna bolezen, in sicer:
- bolezen koronarnih žil,
- arterijska hipertenzija,
- bolezen srčne mišice,
- bolezen zaklopk,
- bolezen osrčnika,
- prirojene srčne bolezni.
Kronično srčno popuščanje: epidemija
Vzroki:
- staranje prebivalstva,
- boljše preživetje po različnih srčnih boleznih, predvsem po
miokardnem infarktu,
- naraščanje pojavnosti arterijske hipertenzije in metaboličnega
sindroma.
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Metabolični oz. presnovni sindrom je skupek različnih dejavnikov tveganja za
aterosklerotično srčno žilno bolezen. Bolniki z metaboličnim sindromom
imajo dvakrat večje tveganje za srčno žilne bolezni in petkrat večje tveganje
za sladkorno bolezen tip 2 ter splošno večjo umrljivost.
Metabolični sindrom je v tesni zvezi s trebušno debelostjo (obseg trebuha za
ženske > 80cm, za moške > 94 cm) in odpornostjo na inzulin.
Metabolični sindrom je bolezen moderne dobe (izobilja).
Zdravljenje bolnika s kroničnim srčnim popuščanjem:
Namen farmakološkega zdravljenja je dvojen:
- izboljšanje kvalitete življenja,
- podaljšanje življenja.
Predpisana zdravila (ACE inhibitorji, diuretiki, blokatorji-beta, digitalis,
spironolakton) so odvisna od stopnje funkcionalne prizadetosti bolnika, ki jo
ocenjujemo po NYHA (New York Heart Association ) razpredelnici:
- NYHA I – asimptomatsko
- NYHA II – simptomatsko
- NYHA III – v poslabšanju
- NYHA IV – terminalno obdobje.
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Odmerek zdravila za bolnika vedno določi zdravnik.

I. Predstavitev ambulante za srčno popuščanje
Ambulanta deluje v bolnišnici od leta 1999 dalje.
V njej se kontinuirano spremljajo bolniki s srčnim popuščanjem. V
ambulanto prihajajo ljudje obeh spolov, različnih starosti, izobrazbe in
poklica. Bolnike s kroničnim srčnim popuščanjem obravnava tim, ki ga
sestavljata medicinska sestra in zdravnik. Oba se v delu dopolnjujeta, tesno
sodelujeta z bolnikom, njegovo družino in osebnim zdravnikom.
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NALOGE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI ZA SRČNO POPUŠČANJE
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Predstavili bomo cilje, ki jih želimo doseči, opisali naloge medicinske sestre v
ambulanti, negovalne probleme, s katerimi se najpogosteje srečujemo, in
aktivnosti zdravstvene nege, s katerimi poskušamo te probleme reševati,
odstraniti ali vsaj omiliti.
II. Kako poteka delo v ambulanti za srčno popuščanje?
Bolniki se na pregled naročajo na podlagi napotnic iz splošnih ambulant,
ambulant internistične prve pomoči in odpustnic iz oddelka, v katerih je
termin pregleda že določen. Triažiranje novo sprejetih napotnic je odvisno
od nujnosti pregleda. V primeru, da je bolnik prvič v ambulanti za srčno
popuščanje, je potreben pregled v najkrajšem možnem času. Kontrolni
pregled v ambulanti pa se opravi v časovnem obdobju, ki ga določi zdravnik.
Medicinska sestra naroča bolnike na podlagi zbranih napotnic vsak konec
meseca za naslednji mesec.
1. Prvi obisk
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Bolnike se na pregled vabi z vabilom, ki vsebuje:
- številko ambulante,
- datum pregleda,
- ime in priimek zdravnika,
- navodilo, naj s seboj prinesejo seznam zdravil, ki jih prejemajo,
- in posnetek EKG, ki ga posnamejo pred pregledom pri zdravniku.
Pri vseh fazah dela je izredno pomembno vzpostaviti pristen osebni stik s
posameznim bolnikom:
- sprejem in pozdrav bolnika, saj se odnos zaupanja in spoštovanja
začne graditi na osnovi primerne empatije že v prvem trenutku,
- spodbujanje bolnika pri komunikaciji in pozorno poslušanje,
- s pomočjo pogovora dopolniti negovalno anamnezo, pripraviti in
pregledati bolnikovo dokumentacijo ter
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-

-

narediti standardne meritve – izmeriti krvni tlak, telesno težo (TT),
telesno višino (TV), izračunati indeks telesne mase (ITM) ter izmeriti
obseg pasu.
vse meritve zabeležiti na bolnikov elektrokardiogram (EKG), ki ga že
prinese s seboj v ambulanto,
biti pozoren na prisotnost možnih negovalnih problemov (težko
dihanje, hitra utrujenost, povišan pulz, otekanje nog, gležnjev,
modrikaste ustnice, uhlji, nos ).

Zdravstveno vzgojno svetovanje poteka individualno vedno ob prvem
pregledu v ambulanti in po potrebi vedno ob vseh nadaljnjih pregledih.
Bolniki dobijo navodila v zvezi z osnovnimi življenjskimi aktivnostmi: dihanje,
prehranjevanje in pitje, odvajanje in izločanje, koristno delo, razvedrilo in
rekreacija, učenje in pridobivanje znanja, izogibanje nevarnostim v okolju,
spanje in počitek, vzdrževanje normalne telesne temperature ter oblačenje
in slačenje.
Bolnik dobi knjižico za beleženje meritev doma, ki jo ob vsakem naslednjem
obisku prinese s seboj.
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Po zdravnikovem pregledu sledijo naročene nadaljnje preiskave in morebitni
posegi:
- odvzem krvi,
- Rtg pljuč,
- UZ srca.
Bolnik prejme predpisane recepte in datum naslednjega obiska.
Medicinska sestra bolniku razloži, da bo izvid preiskav in pregleda dobil v
naslednjih dneh. Še enkrat ga poučiti o pomenu rednega jemanja
predpisanih zdravil, le tako se bo do naslednjega pregleda pokazal učinek leteh.
Vsakemu bolniku naroči, da gre z izvidi k svojemu osebnemu zdravniku. Tako
ima celoten tim pogled v bolnikovo zdravstveno stanje in lahko vsi
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Sledi pregled pri zdravniku.
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sodelujejo pri preprečevanju poslabšanja bolezni oziroma vzdrževanju
doseženega zdravstvenega stanja.
2. Kontrolni obiski
Bolniki so na kontrolne obiske vabljeni po prvem obisku v ambulanti ali po
hospitalizaciji na kardiološkem oddelku, po dogovoru oddelčnega zdravnika
z zdravnikom ambulante za srčno popuščanje.
Medicinska sestra pripravi bolnikovo dokumentacijo, izmeri krvni tlak, TV,TT,
ITM in obseg pasu in meritve zabeleži na EKG posnetek.
Primerja sedanje meritve s prejšnjimi, povpraša bolnika o morebitnih
težavah, spremembah in trenutnem počutju.
V primeru odstopanja pri meritvah doma je potrebno ugotoviti, zakaj in kako
je do njih prišlo in kakšni so bili ukrepi. Bolnika je potrebno vedno
vzpodbujati in motivirati.
Sledi obisk pri zdravniku, kjer se dogovorita o odmerku zdravil.
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V ambulanto prihajajo tudi bolniki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja,
težav z dihanjem in porastom TT, kljub optimalnim odmerkom zdravil. Pri
takšnih nujnih primerih je potrebno bolniku odvzeti kri za laboratorijske
preiskave, počakati na rezultate in v primeru patoloških izvidov oz. hitro
napredovalega srčnega popuščanja bolnika sprejeti na oddelek.
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3. Kako pogosto bolniki obiskujejo ambulanto za srčno popuščanje?
Na začetku so bolniki naročeni na obisk na 14 dni, vse dokler se ne doseže
optimalni odmerek zdravila in je njihovo stanje stabilno. Kasneje so naročeni
na 1 mesec, 3 mesece, 6 mesecev, 1 leto. Bolniki prihajajo po predhodnem
dogovoru oziroma v primeru poslabšanja brez dogovora. Možen je tudi
posvet po telefonu. Delovni čas ambulante za srčno popuščanje je vsako
sredo med 7.30 in 12.00.
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4. Priporočila temeljijo na naslednjih vsebinah:
-

dejavniki zdravega življenjskega stila;
pomen doživljenjske rehabilitacije;
cilji kontrolnih obiskov v ambulanti;
pomen samonadzora počutja in izvajanje priporočenih meritev
doma;
pomembne informacije v zvezi z zdravili in
vključevanje v obliko primarne preventive srčnih bolezni ostalih
družinskih članov.

ZAKLJUČEK
Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnika s SP je zelo obsežna. Ker so to
kronični bolniki, je njihovo zdravljenje doživljenjsko. Zato je potrebno
postaviti dolgoročne cilje, ki tem bolnikom omogočijo čim boljšo kvaliteto
življenja in daljšo življenjsko dobo. Zdravstveno vzgojno delo z bolniki in
ožjimi družinskimi člani pripomore tudi k zmanjšanju stroškov v bolnišnicah,
saj se zmanjša število ponovnih hospitalizacij.

53

1. Zbornik Seminarja z učnimi delavnicami: Obravnava bolnika v ambulanti
za srčno popuščanje, Ljubljana, 6. 10. 2007.
2. Zbornik Seminarja z učnimi delavnicami: Obravnava bolnika v ambulanti
za srčno popuščanje, Ljubljana, 22. 11. 2008.
3. Zbornik Seminarja z učnimi delavnicami: Obravnava bolnika v ambulanti
za srčno popuščanje, Ljubljana, 28. 11. 2009.
4. http://www.drmed.org/strok/ssi/fajdiga_srcno_popuscanje/fajdiga_3.ht
m.
5. Priročnik za klasifikacijo zdravstvene nege, Splošna bolnišnica Celje, Odd.
Za bolezni srca, pljuč in ožilja, avgust 2000.

11. Strokovno srečanje

LITERATURA

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju življenja kroničnih bolnikov

6. Ružič Medvešek N. Vodenje bolnika s srčnim popuščanjem, predavanje,
ZD Ljubljana, Interno izobraževanje, 1998.
7. www.krka.si/zdravje.
8. www.ezdravje.com/srce

11. Strokovno srečanje

54

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA IN KRONIČNI BOLNIK
Magda Brložnik
Zdravstveni dom Celje

IZVLEČEK
Kot se stara prebivalstvo, se paralelno veča tudi število pacientov, ki imajo
eno ali več kroničnih bolezni. Večina teh pacientov živi večino svojega časa v
domačem okolju. In tu je vloga patronažne medicinske sestre neprecenljiva.
V obravnavo kroničnih pacientov se vključuje v vseh stadijih bolezni in
stopnjah odvisnosti. Obravnava tako pacienta, kot družino v okolju, kjer
živijo. Obravnava jih s preventivnega in kurativnega vidika. Še posebej
pomembna pa je njena vloga zdravstvene vzgojiteljice tako v družini, kot
lokalni skupnosti.
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Demografske in družbene spremembe, na katere razviti svet že nekaj časa
opozarja, so v veliki meri vidne tudi pri nas, v naši državi. Predvsem je to
vidno na staranju prebivalstva in posledično tudi na porastu števila kroničnih
obolenj. Da je to problem, ki prizadeva ves svet, je razvidno tudi iz mota
»Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi
pacientov s kroničnimi obolenji«, ki ga je za praznovanje 12. maja,
mednarodnega dneva medicinskih sester izbrala svetovna sestrska
organizacija. Tej temi je bil namenjen tudi simpozij v naši državi in danes o
tem govorimo tukaj.
Kronične bolezni predvsem v razvitem in srednje razvitem svetu imenujejo
veliki svetovni ubijalci, saj so vzrok, da vsako leto prezgodaj umre več
milijonov ljudi.
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In kaj je kronična bolezen? V uporabi je več definicij in različnih izrazov.
Svetovna zdravstvene organizacija opiše kronično obolenje kot: Bolezen, ki
dolgo nastaja in počasi a vztrajno napreduje in zato se pacientovo
zdravstveno stanje slabša do prezgodnje smrti. Je zdravstveni problem, ki
traja skozi več let, tudi desetletij. Opisuje ga kot bolezen, ki nima tipičnega
vzroka v infektivnem faktorju, ampak je vzrok treba iskati v genetskih
posebnostih, življenjskem stilu in zlorabah nekaterih zdravju škodljivih
substanc.
Poleg prizadetosti ljudi zaradi bolezni, so ta obolenja posredno vezana na
dvig stroškov porabljenih za zdravstveno varstvo, kar je za državne
proračune veliko breme in danes v obdobju recesije še dodaten problem.
Medicinske sestre, med njimi smo tudi patronažne medicinske sestre,
imamo strokovno znanje, kompetence, spretnosti in veščine, da smo pri delu
s kroničnimi bolniki uspešne. Naša obravnava teh pacientov je celovita,
kakovostna in kompetentna. Veliko dela je že narejeno, so pa pred nami še
veliki izzivi, predvsem na področju preprečevanja obolenj.
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VRSTE KRONIČNIH BOLNIKOV IN NJIHOVA OBRAVNAVA V PATRONAŽNEM
VARSTVU
Patronažna zdravstvena nega je usmerjena v posameznika, družino in
lokalno skupnost. Nosilka je patronažna medicinska sestra. V ospredju
našega delovanja je skrb za posebej ranljive skupine prebivalstva.
Poznavanje terenskega območja nam omogoča strokovno sledenje
spremenjenim potrebam naših klientov. V središče patronažne zdravstvene
nege umeščamo pacienta z vsemi njegovimi težavami, strahovi, občutji in
negotovostmi.
Kronična bolezen je tudi velik stres in problem za pacientovo družino.
Spremembe, ki v vsakodnevnem življenju pacientov nastanejo s pojavom
kronične bolezni so velike in nastanejo na dramatičen način. Vključujejo
stresne dejavnike, kot so bolečina, zmanjšana sposobnost telesne aktivnosti,
zunanje spremembe na telesu, upadanje sposobnosti za izvajanje življenjskih
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aktivnosti. Zaradi tega so pogosto depresivni, osamljeni, ker se družbeno
pogosto izolirajo, počutijo se v breme družini in tudi družbi. Zaradi tega
vedno težje izpolnjujejo vloge, ki jih pred njih postavlja življenje. Vsega tega
se zavedajo, kar sprejemanje novo nastale situacije še poslabšuje.
Pacienti na pojav bolezni različno reagirajo in te reakcije je dobro poznati,
saj nam lahko bolezen prekrivajo ali pa jo potencirajo.

Nekateri pacienti pa svojo kronično bolezen in še prej znake, ki jo
napovedujejo, enostavno prezrejo, zanikajo. Izmikajo se obisku pri
zdravniku. Kot patronažna medicinska sestra take paciente srečujem pri
svojem delu v lokalni skupnosti. K meni, kot medicinski sestri, ki jo že tako
dolgo poznajo, še pridejo, saj vedo, da jim jaz ne bom postavljala diagnoze in
odrejala terapijo. Z njimi je treba delati previdno in jih postopoma osveščati
o problematiki njihovega zdravstvenega stanja. Saj če preveč hitimo, jih
odvrnemo še od nas. Največkrat bolehajo zaradi visokega krvnega tlaka, ki
pa jim, kot so sami prepričani, ne dela težav. Šele postopoma se razkrijejo
podatki o tem, da imajo vrtoglavico, da jim v ušesih šumi, da so omotični, da
jih pri hoji zanaša, da imajo neprijetne občutke drevenenja v spodnjih
okončinah in podobno. Enako je tudi pri grozeči ali že prisotni sladkorni
bolezni. Tudi v družini zanikajo težave, zato so še bolj obremenjeni pri
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Za nekatere paciente je pojav njihove bolezni kot neke vrste potrditev
njihove pomembnosti doma in v družbi. Pogosto obiskujejo zdravnike vseh
specialnosti. Iščejo potrditev, da je njihovo žrtvovanje za druge, bodisi doma
ali v družini vzrok za nastalo bolezen in zato želijo kompenzacijo. Prepričani
so, da morajo drugi nekaj narediti za njih, saj so zboleli zaradi njih. Zelo so
vneti za razne preiskave, pa če so še tako neprijetne, bi jih ponavljali v
nedogled. Za samo zdravljenje, kot tisto, ki bi bilo za njih pozitivno pa niso
pretirano zainteresirani, saj se z izboljšavo zdravstvenega stanja ne bi mogli
več identificirati kot žrtve. S takimi pacienti je izredno težko komunicirati, saj
prevračajo vsako tvojo besedo in jo obrnejo sebi v prid. Zdravstveno vzgojno
delo s takimi pacienti je največkrat neuspešno. Patronažna medicinska
sestra svoje delovanje usmeri v družino, tako, da ji nudi podporo in
razumevanje.
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izvajanju aktivnosti, ki jih družina od njih pričakuje. Zdravstveno vzgojno
delovanje je uspešno na dolgi rok in šele tedaj, če jih uspemo zajeti v
pravem obdobju, ko je prisotna motivacija za kakšno spremembo.
Patronažna medicinska sestra se poveže z osebnim zdravnikom in ga opozori
na opaženo, da je pozoren pri naslednjem obisku pacienta. Če pa je bolezen
že odkrita in zdravljena, pa pogosto opazimo, da si sami prirejajo terapijo in
je ne jemljejo tako, kot je predpisano. Prav pri teh pacientih je pomembna
vloga patronažne medicinske sestre, ki lahko po zdravnikovem navodilu,
kontrolira jemanje zdravil in morebitne zaloge zdravil doma. Prav tako je
pomembno delo v lokalni skupnosti, kjer z zdravstveno vzgojnimi predavanji
populacijo seznanjamo z bolezenskimi zanki, poteki bolezni in smo pozorni
na obnašanje pacientov in tudi drugih okoli njega.
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Pomembno je tudi poznavanje reakcije pacientov na odkrito bolezen, saj
depresiven in obupan pacient slabo vpliva na sebe in vse okoli njega.
Najpogostejše kronične bolezni po svetu so po poročilu ICN:
- sladkorna bolezen in z njo povezana odstopanja od optimalnih
zdravstvenih stanj,
- kardiovaskularna obolenja,
- rakava obolenja,
- kronična respiratorna obolenja.
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Pri nas pa bi jaz iz izkušenj pri delu dodala še bolezni lokomotornega
sistema.
Kronične bolezni je mogoče preprečevati oz. omiliti težave, ki jih spremljajo.
Patronažne medicinske sestre imamo možnost prebivalce naših lokalnih
skupnosti seznanjati z dejavniki tveganja za nastanek kronične bolezni.
Seznanimo jih z opozorilnimi znaki, kako jih prepoznavati in kako pravilno
ukrepati. Sodelujemo v raznih akcijah, ki v smislu presejalnih intervencij
potekajo v naši državi. To sta predvsem ZORA in SVIT. Aktivne smo tudi v
CINDY preventivnem programu, ki poteka na primarnem nivoju
zdravstvenega varstva.
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Patronažne medicinske sestre se znamo približati pacientom in družinam.
Imamo vpogled v okolje v katerem živijo in delajo. Z empatičnim pristopom
skušamo doseči partnerski odnos vseh, ki so v ta krogotok vključeni. Važno
je da si pridobimo zaupanje saj je le na takšni podlagi sodelovanje uspešno.
V našem okolju pacienti veliko vedo o svojih boleznih, vendar to ni zadosti.
Znati morajo prepoznati komplikacije in poslabšanja, predvsem pa morajo
spremeniti svoj življenjski stil, ki je pogosto vzrok za nastanek bolezni. Zato
so pomembne učne delavnice, kjer ljudje s podobnimi težavami le te
prepoznavajo in se jih naučijo skupinsko obvladovati. Tako skupaj hujšajo, se
odvajajo kajenja, izvajajo telesne vaje za boljšo gibljivost, naučijo se
nordijske hoje in podobno. V različnih društvih, ki združujejo bolnike, ki
imajo kronično bolezen in njihove svojce, le ti vidijo, da niso edini, ki jih
bolezen prizadene. Izmenjujejo si izkušnje in drug z drugim uspešno
premagujejo ovire (Društvo diabetikov, Društvo bolnikov z multiplo sklerozo,
Društvo slepih in slabovidnih,…).

Pri pacientih s kroničnimi boleznimi gre običajno za deficite pri izvajanju
vseh življenjskih aktivnosti. Odvisno od bolezni in njene intenzitete so bolj ali
manj izražene. Pomembna je tudi starost pacienta in čas trajanja bolezni. Pri
nas je 95 % pacientov s kroničnimi boleznimi, ki smo jih obravnavali,
starejših od 50 let. Na patronažnih obiskih ocenjujemo kolikšni so deficiti oz.
zmanjšane sposobnosti pri izvajanju življenjskih aktivnostih. Skupaj s
pacientom ocenimo, kaj še lahko naredi sam, prav tako skupaj ugotavljamo,
kako bi lahko deficite zmanjšali. Kaj lahko skupaj naredimo, da se vrnemo v
prejšnje stanje in ali je to sploh mogoče. Postavljamo si kratkoročne in ne
prezahtevne cilje. Saj če so cilji prezahtevni, jih je zelo težko ali nemogoče
doseči, kar sigurno ne vpliva stimulativno na pacienta. V vse to vključimo
tudi družinske člane ali tiste, ki za pacienta skrbijo. Seznanimo jih z
možnostmi, ki jih imajo pri oskrbi z medicinsko tehničnimi pripomočki. Prav
tako jih naučimo, kako jih optimalno uporabljajo in ustrezno vzdržujejo.
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DEFICITI PRI IZVAJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI PACIENTOV S
KRONIČNO BOLEZNIJO
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Naučimo jih, kako in kaj naj opazujejo. Damo jim vedeti, da smo jim vedno
na voljo za nasvete in odgovore. Deficiti so od bolezni do bolezni različni. Ker
je večinoma naše kronično bolne populacije starejše, najpogosteje ne gre
samo za eno kronično bolezen, ampak se jih prepleta več. Tako so tudi načrti
patronažne zdravstvene nege narejeni individualno za vsakega pacienta
posebej. Prav tako ni fiksen, ampak se nenehno spreminja, pa naj si bo
zaradi izboljšav ali poslabšanj. Vse te aktivnosti se beležijo, tako na
pacientovem domu, kot tudi v Družinski omot na sedežu službe.
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Najpogosteje se pri pacientih s kronično boleznijo opazijo odstopanja pri:
- aktivnosti prehranjevanja in pitja,
- pri aktivnosti gibanja in ustrezne lege,
- pri aktivnostih v smislu skrbi za čistočo in urejenost in izbiri ustrezne
obleke, slačenje in oblačenje,
- aktivnostih izločanja in odvajanja,
- pri aktivnosti dihanja, spanja in počitka,
- pri aktivnosti izogibanju nevarnostim iz okolja,
- razvedrilo in prosti čas.
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Pri obravnavi ne smemo spregledati enkratnosti in neponovljivosti
posameznika ter njegovo pravico, da sam odloča o tem, kakšno zdravstveno
oskrbo želi. Zato se moramo nenehno truditi in paziti na to, da naše
delovanje ne bo usmerjeno le v bolezen, ostale potrebe bi pa kar spregledali
ali jih celo ne prepoznali. Prav tako mora pacient spoznati, da bodo zanj
poskrbeli ljudje, ki so strokovno usposobljeni za to.
Z dobrim poznavanjem bolezni, obvladovanjem potrebnih veščin,
spodbujanjem pacienta k večjemu poznavanju in obvladovanju bolezni, k
odprti komunikaciji s strokovnjaki ter s strokovno podporo bo pacientu v
večji meri omogočeno samoobvladovanje bolezni. Sposobnost samooskrbe
je pri pacientih s kronično boleznijo eden od ključnih dejavnikov za uspešno
zdravstveno obravnavo (Horvat, 2010).
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PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA KOT KOORDINATOR OBRAVNAVE
PACIENTA S KRONIČNO BOLEZNIJO V DOMAČEM OKOLJU
Potrebe pacientov s kroničnimi boleznimi so zelo kompleksne in raznolike.
Pomembno je povezovanje vseh služb, ki se ob pacientu srečujejo in seveda
interdisciplinarni timski pristop. Patronažna medicinska sestra je vez med
pacientom, družino in zdravstvenim timom. Cilj vseh, ki smo ob pacientu
mora biti izboljšanje kakovosti življenja našega pacienta.
Največ pacientov s kronično boleznijo, ki so običajno tudi starejši, živi v
domačem okolju. Nega le teh je povezana z velikimi napori in stresi tistih, ki
za njih skrbijo. To so največkrat družinski člani, ki pa so tudi sami že starejši
in bolni.

ZAKLJUČEK
Ker predvidevam, da se bodo na srečanju s predstavitvijo posameznih
kroničnih bolezni predstavili strokovnjaki, ki delajo na teh področjih, se
nisem posebej ustavljala pri posamezni kronični bolezni, ampak se
predstavila celovit splošen pogled na te problema z vidika obravnave
pacientov s strani patronažne medicinske sestre.
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V obravnavo pacientov na njihovih domovih se vključuje tudi veliko število
strokovnjakov s področij dela, ki niso zdravstvena nega ali medicina. Prav
tako v obravnave vključujemo laike in prostovoljce. Vse te pa mora nekdo
koordinirati. In kot dobra poznavalka tako pacienta, kot razmer v kateri le ta
živi, je po mojem videnju to lahko edino patronažna medicinska sestra, ki s
svojim načinom delovanja, znanjem in širokim, na dokazih temelječem
pristopu, pri obravnavanju vseh prebivalcev zelo dragocen člen v sistemu
zdravstvenega in socialnega varstva. To bi moralo biti zakonsko urejeno.
Danes je prepuščeno bolj ali manj osebnim iniciativam in pobudam.
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MEDICINSKA SESTRA V TIMU ZA REHABILITACIJO
KRONIČNIH BOLNIKOV – PRIMER DOBRE PRAKSE
mag. Brigita Putar
Bolnišnica Topolšica

IZVLEČEK
Osnovni cilj rehabilitacije je povrniti bolniku največjo možno mero
samostojnosti. Samostojnost – neodvisnost bolnik doseže s pomočjo
izboljšanja telesne zmogljivosti z različnimi oblikami treninga. Bolnik se
seznani s svojo boleznijo, možnostmi in oblikami zdravljenja, načinom
prejemanja inhalacijske terapije. Glede na potrebe posameznika se v
obravnavo vključuje tudi specialiste drugih področij, kot so: dietetik, delovni
terapevt, socialna delavka, psiholog, psihiater in drugi. Odločitev o vključitvi
v program rehabilitacije je odvisna od: zmanjšanja kakovosti življenja,
zmanjšanja telesne zmogljivosti, zmanjšanja delovne zmogljivosti, odvisnosti
od pomoči pri dnevnih aktivnostih, nesodelovanja pri zdravljenju, od
psihičnih težav, pogostih hospitalizacij, spremljajočih obolenj, motivacije
bolnika.
tim,

respiratorna

UVOD
Raziskave in metaanalize so pokazale, da intenzivna interdisciplinarna
rehabilitacija bolnika izboljša njegovo zmogljivost, kakovost življenja,
zmanjša simptome, zdravstvene izdatke in izboljša preživetje bolnikov. V
raziskavi, ki je trajala dve leti, je bila v skupini rehabilitiranih bolnikov s
kronično obstruktivno boleznijo (KOPB) umrljivost 2 %, skupina bolnikov s
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Ključne besede: rehabilitacija, interdisciplinaren
medicinska sestra kakovost življenja.
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KOPB, ki ni bila rehabilitirana je bila umrljivost 39 %. Pljučni rehabilitacijski
program je posebej zasnovan za bolnike s kronično obstruktivno boleznijo.

Slika 1: Logotip Rehabilitacijskega centra Breda
(Rehabilitacijski Center Breda, zloženka RCB; januar 2009).
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Rehabilitacijsko zdravljenje na Nizozemskem poteka v petih rehabilitacijskih
centrih. Rehabilitacijski center Breda (RCB) je tretji največji. Program je
individualno prilagojen, izvaja se v skupinah, kjer bolniki dosežejo dobre
rezultate. Rehabilitacija je usmerjena k cilju, za dosego neodvisnosti bolnika
v zdravstveni oskrbi (brez pomoči pri aktivnostih, zdravstvena nega na
domu). Neodvisnost je dosežena takrat, kadar je možna ponovna vključitev
bolnika na delo, izobraževanje, športne, rekreativne in druge aktivnosti. Za
bolnika rehabilitacija pomeni čim bolj neodvisno življenje v športnih,
delovnih okoliščinah.
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ČLANEK
Pljučna rehabilitacija je posebej zasnovana za bolnike s kronično pljučno
boleznijo. Izhodišče je individualno prilagojen program, s katerim vodijo
skupine bolnikov. Program ima močan interdisciplinarni značaj. To se pravi,
da vsi zdravstveni delavci, ki sodelujejo v programu s svojim prispevkom,
uresničujejo posamezne cilje določenega bolnika. Poleg fizične optimizacije,
so prizadevanja izrecno usmerjena k izboljšanju samokontrole –
samonadzora nad boleznijo. Učenje, o ustreznem spopadanju s prizadetostjo
in invalidnostjo, je ključni vidik programa. V obdobju ocenjevanja
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zmogljivosti bolnika v rehabilitacijskem centru opredelijo bolnikovo telesno
zmogljivost, stanje prehranjenosti, pljučno funkcijo, psihično stanje, druge
spremljajoče težave. Na osnovi tega se izdela načrt aktivnosti, ki jih bolnik,
glede na svoje stanje izvaja bolnišnično oziroma ambulantno (Pulmološki
rehabilitacijski program RCB, 2006).
Obstajata dve vrsti rehabilitacijskih programov:
COMPACT in EXTENSIVE (celovit) program
• COMPACT – ambulantno – traja 10 tednov - 3X tedensko po 4 ure
(pon, sre, pet od 13 - 17 ure) - 12 bolnikov;
• EXTENSIVE (celovit) – bolnišnični ali ambulantni – 12 tednov – 10
bolnikov

Tim za pljučno rehabilitacijo sestavljajo pulmolog, respiratorna medicinska
sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, respiratorni zdravstveni
tehnik, dietetik, psiholog, socialni delavec, rehabilitacijski tehnični
svetovalec.
Bolniki ob začetku rehabilitacije podpišejo soglasje, kjer z lastnim podpisom
potrdijo strinjanje z osnovnimi načeli programa, da se bodo držali pravil in
upoštevali razpisan program, da bodo abstinirali od kajenja, ter da
dovoljujejo stike s socialnimi partnerji.
Program je sestavljen iz ocene bolnikovega stanja. En teden pred začetkom
rehabilitacije se bolniki skupaj z ožjim sorodnikom oglasijo v centru, da se
seznanijo s programom in dobijo praktične nasvete, obenem pa se udeležijo
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Povprečna starost bolnikov je med 60 in 70 let, 63 % je mlajših od 65 let,
zelo malo je starejših nad 80 let.
Bolnikom se na podlagi kompleksnosti težav določi vrsta programa.
Kompleksnost posledic kronične obstruktivne bolezni se s pomočjo ocene
sistematično pregleda in oceni. Dejavniki, ki lahko prispevajo k zapletu
ocene so: zmanjšana funkcija pljuč, hudo dušenje, omejitve za izvajanje
aktivnosti kot je osebna higiena, oblačenje), če je prisotna velika izguba
telesne teže, izčrpanost, hude psihične težave.
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še izobraževalnega programa pred nastopom rehabilitacije. Poleg
zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v RCB, sodelujejo še planski delavci,
poslovni sekretarji, strežno osebje, tehnični delavci, uradniki,… V okviru RCB
je zaposlenih 310 delavcev.
Pri rehabilitaciji pljučnega bolnika je najpomembneje povečati aerobno
telesno zmogljivost, kar se doseže predvsem z vzdržljivostnimi vajami. Dober
aerobni trening izboljša telesno zmogljivost in kakovost življenja bolnikov,
zmanjša dušenje, bistveno pa zmanjša umrljivost bolnikov. Pri načrtovanju
rehabilitacije posameznika je potrebno najprej opraviti obremenitveno
testiranje (ergospirometrijo). S to preiskavo se oceni delovanje in reakcije
srčno žilnega, pljučnega in mišičnega sistema na stres s telesno
obremenitvijo. Izmeri se maksimalna poraba kisika in oceni telesna
zmogljivost. Bolnik izpolni vprašalnike o KOPB, St. George vprašalnik, bolnika
intervjuja psiholog. Bolnik se pred začetkom rehabilitacije sreča na krajšem
uvodnem sestanku s timom, ki bo sodeloval z bolnikom tekom rehabilitacije.
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Aerobno usposabljanje
Na podlagi rezultatov obremenitvenega testiranja se predpiše trening za
izboljšanje vzdržljivosti. Med rehabilitacijo bolniki s treningi obremenjujejo
predvsem velike mišice nog na napravi ergometer, bolnik veliko hodi, se
vzpenja po stopnicah, hodi na sprehode... Pri teh treningih sodeluje
fizioterapevt. Trening traja najmanj 30 minut, od trikrat in večkrat na teden,
obremenitev mora biti konstantna (med 60 % – 75 % maksimalne aerobne
zmogljivosti bolnika ob kontroli srčne frekvence). Trening mišic rok poveča
moč rok, ugodno vpliva na dinamično hiperinflacijo, poveča se telesna
zmogljivost bolnika in zmanjšajo se simptomi. Bolniki med rehabilitacijo
izvajajo treninge dihalnih mišic, učenje preponskega dihanja, aktivnega
izdiha, položajne drenaže, asistirano izkašljevanje, vibracijske masaže,
zdravljenje z inhalacijsko terapijo, pri vsem tem z bolnikom tesno sodeluje
respiratorni fizioterapevt.

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

Funkcionalno usposabljanje
Pri funkcionalnem usposabljanju z bolnikom sodeluje delovni terapevt, ki
bolnika obravnava individualno. Bolnik se z usposabljanjem pripravi na
socialno vključevanje in odpravlja pomanjkljivosti v svojem načinu življenja.
Funkcionalno usposabljanje zajema predavanja, skupinske diskusije,
praktično usposabljanje dvakrat tedensko. V tem delu rehabilitacije gre za
dvigovanje samozavesti pri bolniku in izboljšanje vključevanja bolnika v
družbeno življenje in okolje (Golmohammadi K, Jacobs P, 2006).

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Zdravstvene koristi rehabilitacije:
- skrajševanje zdravljenja (manj obiskov pri osebnem zdravniku, redkejša
napotitev k specialistom ali v bolnišnico, krajše povprečno trajanje
bolnišničnega zdravljenja),
- boljše obvladovanje kronične bolezni,
- hitrejša ali uspešnejša obnovitev telesne in duševne sposobnosti,
- preprečitev ali zmanjšanje invalidnosti ali prezgodnje upokojitve,
- upočasnitev poteka neozdravljive bolezni in preprečitev prezgodnje
smrti (podaljšanje dobe preživetja),
- povečanje zmožnosti osnovne samooskrbe, gibanja, običajnih delovnih
in družinskih dejavnosti ter uživanja prostega časa, odstranitev ali
zmanjšanje strahu in duševne potrtosti.
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Respiratorna medicinska sestra z bolniki sodeluje v zdravstveno - vzgojnem
programu in preko dneva v zdravstveno negovalni oskrbi. Vzporedno z
rehabilitacijo potekajo – izobraževanje o KOPB v okviru KOPB šol, Šola za
odvajanje od kajenja, Astma šola, delavnice o pravilni prehrani pljučnega
bolnika (podhranjenost, debelost, alergije, sladkorna bolezen,…).
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ZAKLJUČEK
Rehabilitacija bolnikov s kroničnim pljučnim obolenjem se je v zadnjih letih
močno razvila, saj je teh bolnikov vedno več. Strategije in tehnike, ki se
uporabljajo so vedno bolje definirane in njihova učinkovitost potrjena s
številnimi kliničnimi raziskavami. Ugotavljajo se znatni pozitivni učinki, ki
obsegajo zmanjšanje simptomov, izboljšanje kakovosti življenja, izboljšanje
telesne zmogljivosti, neodvisnost od pomoči pri dnevnih aktivnostih in
zmanjšanje stroškov zdravljenja. Rehabilitacija kroničnih pljučnih bolnikov na
nekaterih mestih v Sloveniji že poteka, rehabilitacija mora imeti težo po
doseganju fizioloških sprememb in ne le sprememb v subjektivnemu počutju
bolnika. Tak pristop zahteva dobro funkcionalno in več disciplinarno oceno
bolnikov, individualen pristop na različnih področjih.
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KOMUNIKACIJA S KRONIČNIM BOLNIKOM
Marjeta Blaj
Splošna bolnišnica Celje

IZVLEČEK
Kronične bolezni predstavljajo velik javnozdravstveni problem. Najti smisel
življenja s kronično boleznijo ni ravno lahko. Bolniki si morajo ponovno
oblikovati red v življenju, oblikovati samopodobo in živeti z boleznijo naprej.
Pri vsem tem se bolniki srečujejo z zdravstvenimi delavci, ki jim s pomočjo
dobre komunikacije poskušajo pomagati skozi vse faze v razvoju bolezni.
Uspešna komunikacija je pot do uspeha.
Ključne besede: komunikacija, kronična bolezen, bolnik, medicinska sestra
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Dolgotrajna kronična bolezen je ovira v človekovem življenju, ki človeka
prizadene ne samo fizično, ampak tudi psihološko in socialno. Prizadene
torej njegovo telo, včasih pa še bolj njegove občutke, doživljanja, čustva,
odnose s socialnim svetom. Izkušnja kronične bolezni postavi pod vprašaj
ustaljene načine vsakdanjega življenja in načine doživljanja sebe. Življenje
postane negotovo. Samopodoba postane ranljiva. Ko se človek spopada s
kronično boleznijo, se ne spopada samo z oslabljenim telesom in fizično
bolečino, ampak tudi s psihičnimi in socialnimi posledicami bolezni; z
mnogimi negotovostmi in strahovi, ki so povezani z boleznijo, sedanjostjo,
prihodnostjo, s spremenjenim odnosom do sebe, s spremenjenimi odnosi do
sveta, do bližnjih, do dela itd. Te posledice so včasih še bolj obremenjujoče
kot sama fizična bolečina. Kronični bolniki živijo dolgo časa kot bolniki,
včasih vse življenje. Torej ne gre le za začasno vlogo, temveč za trajen
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KRONIČNA BOLEZEN
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življenjski položaj posameznika, ki mora živeti v svetu zdravih, v svetu, kjer je
zdravje moralna in družbena norma.
Kronični bolniki morajo obvladati predvsem tri strategije v svojem
življenju:
- najti smisel življenja kljub trajni oviri,
- izdelati prilagoditve v vsakdanjem življenju,
- na novo oblikovati samopodobo (odnos do samega sebe).
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Najti smisel življenja s kronično boleznijo ni ravno lahko, v svetu, ki ga
obvladuje vrednota dobrega zdravja do konca življenja. Ti občutki se omilijo,
če ima kronični bolnik stike s podobnimi drugimi, če ima možnost socialne
primerjave in izmenjave z bolniki s podobnimi težavami, npr. v društvih,
skupinah samopomoči itd. Tisto, kar je boleče pri kronični bolezni, niso samo
nove življenjske ovire in težave, ampak občutek popolne drugačnosti,
izvzetosti, kar lahko vodi v sekundarno prostovoljno izolacijo in osamitev.
Pogosta posledica kronične bolezni je občutek prikrajšanosti, občutek
krivičnosti življenja.
Skozi vsakodnevne težave in izkušnje se kronični bolnik uči, kaj pomeni
življenje z boleznijo. Za bolnika je predvsem šokantna primerjava življenja
pred (boleznijo) in potem, posebej če ni upanja za ozdravitev in
razbremenitev. V tem primeru se je najbolje navaditi živeti s kronično
boleznijo in njenimi posledicami. Normalizacija bolezni pomeni izdelati
prilagoditve v vsakdanjem življenju, najti poti, da se zmanjša vpliv bolezni na
kvaliteto vsakdanjega življenja.
Ko kronični bolnik normalizira kontrolo simptomov in vsakdanje režime,
lahko poveča svoje sposobnosti in obvladuje bolezen in življenje. Ustvari
nove rutine norm in normalnosti. Lahko celo prvič v življenju obvladuje
življenje in doživi celo boljšo kvaliteto življenja kot pred boleznijo. Kar bi bilo
včasih videti nenavadno in nemogoče, sedaj postane običajno in mogoče.
Predvsem mlajši bolniki so v obvladujočih strategijah in rutinah pravi
inovatorji. Pomagajo si z novimi tehnologijami, virtualnim omrežjem, da
ohranjajo stike, komunikacije, izmenjujejo izkušnje, informacije itd. Kronični
bolnik tako istočasno sprejema vlogo bolnika in zdravega človeka, ki
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Faze v razvoju bolezni
Karakter kronične bolezni je nekaj, kar se poraja, razvija in ima več faz.
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obvladuje simptome in posledice bolezni ter poskuša kljub bolezni živeti čim
bolj normalno in kvalitetno življenje.
Bolnikom s kronično boleznijo pogosto grozi nevarnost stigmatizacije
(pripisovanje pečata drugačnosti). To se kaže predvsem v odnosu drugih
ljudi do bolnika. Ta odnos je razpet med sočutjem in vsiljevanjem pomoči na
eni strani ter pozabo, ignoriranjem ali celo zavračanjem na drugi strani.
Stigma označuje takšno posameznikovo lastnost, ki ga loči od večine v
skupnosti tako, da ima večina in tudi on sam to lastnost za izstopajočo.
Stigmatizirajoče situacije se razvijejo tam in tedaj, ko v odnosih z neko osebo
tej osebi ne izkazujemo tistega spoštovanja in priznanja, ki bi ji pripadalo, če
ne bi imela določenih "kritičnih" lastnosti. Kronični bolnik mora zato pogosto
igrati neko vlogo, v kateri se mora navzven, drugim ljudem dokazovati kot
normalna oseba .Vendar pri tem tudi ne sme pretirano poudarjati svoje
normalnosti, saj bi tedaj drugi ljudje postali nezaupljivi in bi s tem postala
stigma še očitnejša. Razlika od običajnih normalnih vrstnikov pomeni
potencialno grožnjo bolnikovi identiteti. Stigmo spremljajo običajno
negativna čustva, kot je strah, krivda, sram, ki še dodatno prizadenejo
samopodobo in samospoštovanje bolne osebe. Krivda in sram sta tem večja,
čim bolj socialno nesposoben se zdi posameznik sam sebi in čim bolj so
navzven opazni telesni in socialni simptomi bolezni.
Za bolnega posameznika ni samo pomembno, da ga drugi sprejmejo kot
normalnega, ampak da tudi sam sprejme svoje življenje, svojo biografijo kot
normalno in smiselno kljub možnosti, da bolezen napreduje. Eden izmed
načinov, da pridemo do omilitve bolezni, je preusmeritev lastne življenjske
zgodbe - umestitev bolezni v normalen življenjski potek. Tu ne gre samo za
funkcionalno prilagoditev bolnega telesa na zahteve zdrave družbe, ampak
za socialno vključitev posameznika v družbo, z vsemi pozitivnimi izkušnjami,
ki jih bolni lahko prinese v "družbo zdravih".
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Srečanje z boleznijo
- Ko se srečajo z boleznijo, pride najprej do šoka, ker so zelo bolni in
prestrašeni.
- Sledi zavrnitev, ki nastopi, ko je začetna faza bolezni že izzvenela.
Njihova čustva so kot zamrznjena, polna strahu, zanikanja in zmede.
- Sledi faza jeze, ko ugotovijo, da so proti bolezni nemočni. V to fazo se
ujame in ostane veliko ljudi. Spremlja jih žalost, občutek krivde in
prilagoditev. Ko sčasoma pridobijo nove spretnosti, se čutijo že telesno
in čustveno močnejši. Lahko pa pride do prehodnih depresivnih stanj, ko
se srečujejo z zdravstvenim osebjem in ugotovijo, da se njihovo stanje ni
spremenilo ali je celo slabše.
- Sledi zadnja faza, ko bolezen sprejmejo in se sprijaznijo, da morajo živeti
drugače kot pred boleznijo. Zavedati se morajo, da so vse te reakcije
povsem normalne.
Kako bolezen obvladati
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Kako bodo bolezen obvladali, je poleg ustreznega zdravljenja v veliki meri
odvisno od tega, kako nasploh ravnajo v kriznih situacijah. V obvladovanju
bolezni najdejo morda moč, za katero sploh niso vedeli, da jo imajo.
Medtem, ko kronična bolezen zapira vrata v nekaterih delih njihovega
življenja, jih v drugih odpira. Poti – spretnosti, s katerimi dobijo občutek, da
bolezen obvladujejo, so odvisne od vsakega človeka. Nekateri jo obvladujejo
s pomočjo znanja (redno spremljanje vseh laboratorijskih preiskav, meritev,
izvidov), drugi s pomočjo planiranja (organizacija dela, aktivnosti vnaprej, ko
imamo manj težav zaradi bolezni, npr. zjutraj). Nekateri lahko obvladajo
svojo bolezen z reševanjem problemov, ki jim jih postavlja bolezen (npr.
izdelava pripomočkov…).
Obvladovanje bolezni je možno tudi z dobrimi komunikacijskimi
spretnostmi. Nekateri lahko z dobrim komuniciranjem z zdravstvenimi
delavci dobijo občutek, da bolezen obvladujejo. Dobro komuniciranje z
družino, prijatelji, partnerjem, daje nekaterim moč, da obvladajo bolezen.
Marsikdo med njimi je vesel, ko ugotovi, da ni sam s to boleznijo.
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Komunikacija z društvi bolnikov in drugimi bolniki je lahko tudi pomemben
vir dodatne podpore, ki jim daje moč.
Živeti z boleznijo
Bolniki se morajo za svojo nadaljnjo osebnostno rast naučiti marsičesa.
Pomembno je sprejetje telesnih sprememb (stranski učinki zdravljenja),
pridobitev novega občutka uglašenosti s samim sabo (zadovoljstvo s samim
sabo). Bolnik se mora za to naučiti izražati svoja čustva - pomembni so
humor, vera in upanje. Važno je, da najdejo aktivnosti in zaposlitve, ki so jim
prijetne, jih zamotijo in dajejo občutek koristno uporabljenega časa (npr.
gospodinjstvo, ročno delo). Za nadaljnje življenje je zelo pomembno, da
bolnik razume, da ima njegovo življenje smisel kljub kronični bolezni.
Razumeti morajo, da je osebnostna rast težka, pomembna pa je pot.

RAZSEŽNOST PROBLEMA
Danes so v Evropi zelo razširjenje nenalezljive bolezni kot so bolezni srca in
ožilja, rak, sladkorna bolezen in debelost, kar lahko pripišemo
medsebojnemu učinkovanju različnih genetskih in okoljskih dejavnikov, zlasti
pa dejavnikov, povezanih z nezdravim načinom življenja, denimo kajenjem,
zlorabo alkohola, nezdravo prehrano in telesno nedejavnostjo (Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije, 2010 in Zdravje-EU, 2010).
Rakava obolenja so v porastu po vsem svetu zaradi staranja prebivalstva in
zaradi povečanja kancerogenih dejavnikov tveganja, predvsem kajenja,
razširjena pa so predvsem v razvitih državah (Donev, Lazarevik, Simonovska,
2007).
Rak postaja tako v Evropi kot tudi drugod po svetu vse večji javnozdravstveni
problem. V Sloveniji je po ocenah Registra raka za Slovenijo leta 2008 za
rakom zbolelo že blizu 12 000 ljudi (Zaletel-Kragelj, Eržen, Premik, 2007). Več
kot polovico vseh novih primerov raka pa gre na račun petih najbolj
razširjenih rakavih bolezni: raka debelega črevesa in danke, pljuč, dojke,
prostate in kožnega raka. Pri moških je na prvem mestu rakavih obolenj rak
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pljuč, sledi rak kože in rak debelega črevesa in danke. Pri ženskah vodi rak
dojke, sledita rak kože in rak debelega črevesa in danke.
Vsako leto je registriranih 7 milijard novih primerov rakavih obolenj, skupno
15 milijard v svetu, polovica od tega v razvitem svetu. 5 milijard jih zaradi
rakavih obolenj umre (Donev, Lazarevik, Simonovska, 2007).
Prav tako so zelo razširjene duševne motnje in bolezni. Znano je, da za
depresijo lahko vsaj enkrat v življenju zboli 10 – 25 % žensk in 5 – 12 %
moških. Približno 2/3 prebivalcev ima vsaj blažjo obliko te motnje. Zavzema
namreč skoraj 14 % vseh let, preživetih z manj zmožnostjo zaradi bolezni in
poškodb ter njihovih posledic, in je tako na prvem mestu v Evropi (Marušič,
Temnik, 2009; str. 40 - 42). Pogostost depresivnih motenj v Sloveniji ni
natančno znana. Podatki iz slovenske ankete kažejo, da 16 % vprašanih v
zadnjem letu opaža simptome, ki bi ustrezali depresiji (Resolucija o
nacionalnem planu zdr. varstva 2008 - 2013). Kar 14 % odraslega
prebivalstva (starost 15 - 54 let v ZDA) pa je odvisnih od alkohola. Za
bipolarno motnjo zboli do 1,6 % prebivalstva, 1 % populacije pa za
shizofrenijo. Težave z obsesivno - kompulzivno motnjo ima 2,5 % prebivalcev
(Zaletel - Kragelj, Eržen, Premik, 2007). V populaciji nad 65 let pa ima že vsak
dvajseti (5 %) demenco in ta odstotek se vsakih 5 let podvoji: pri 75 letih 10
%, pri 80 letih 20 % in pri 85 letih že več kot tretjina (Marušič, Temnik, 2009).
Po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije KB v Evropi povzročijo kar
77 % bremena bolezni, bodisi zaradi prezgodnje smrti (v 39 %), bodisi zaradi
bolezni in invalidnosti (v 38 %). V Sloveniji lahko pripišemo ključno breme
bolezni depresiji, v 9,5 %, ishemični bolezni srca v 6,3 %, boleznim
možganskega žilja v 6,1 %, alkoholu in cirozi jeter skupaj pa kar 8,9 %.
Dejavniki tveganja nezdravega življenja (kajenje, alkohol, zvišan krvni tlak,
debelost, zvišan holesterol, telesna nedejavnost in uživanje premalo sadja in
zelenjave) doprinesejo k večini bremena kroničnih bolezni. Hkrati obstajajo
dokazana dejstva, da bi do 80 % koronarne bolezni srca, do 90 % sladkorne
bolezni tipa 2 in več kot 30 % vseh rakov lahko preprečili s spremembo
življenjskega sloga.
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KOMUNIKACIJA
Beseda komunicirati izhaja iz latinske besede communicare in pomeni
posredovati misli, informacije, sporazumevati se, posvetovati se,
razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da udeleženci s komuniciranjem
izmenjujejo in posredujejo informacije, znanje in izkušnje. (Možina in sod.,
2004, 20).
Deli komuniciranja:
-

pošiljatelj,
prejemnik,
sporočilo,
komunikacijska pot.

Pravila komuniciranja:
-

jasno opredeljen cilj;
jasno in razumljivo sporočilo;
razumevanje osebe, ki ji je namenjeno sporočilo;
razumevanje lastnega ravnanja med komuniciranjem (Pajnkihar 1999).
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-

Prvo sestoji iz govornega in pisnega načina komuniciranja.
Slednje pa iz govorice telesa, osebnih predmetov, obleke, prostora, časa,
vonja in otipa. Ocenjeno je, da govorica telesa, obraz in kretnje
predstavljajo 55 % sestavin v komuniciranju, intonacija govora 38 % in
samo 7 % je v pomenu besed (Možina in sod., 2004).

Pri preobremenjenosti zaradi preobilice informacij pride do:
-

izpustitev (zaradi pozabljivosti nekaterih informacij ne prenesemo),
napake (napačno prenesemo informacije),
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Poznamo besedno in nebesedno komuniciranje.
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-

zadrževanja (kadar je obremenjenost večja, zadržujemo informacije za
kasnejšo rabo),
filtriranja (nekatere informacije zadržimo ali preskočimo, da bi imele
prednost druge),
uporabe različnih ali vzporednih kanalov za komuniciranje,
izmikanja komuniciranju.

Težave pri komuniciranju:
-
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motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja pošiljatelja in prejemnika
(med njima ni empatije);
motnje zaradi nesporazumov (pošiljatelj in prejemnik sporočila ne
razumeta enako);
motnje, ki nastanejo na komunikacijski poti (spremenjene in zamujene
informacije).

Prenesti informacijo iz misli ene osebe v misel druge osebe ali drugih oseb,
kot to zahtevajo informiranje, dogovarjanje, vplivanje, ipd. Uspešno je tisto
komuniciranje, ki doseže zastavljeni cilj (Možina in sod., 2004).
Komuniciranje je v raznih oblikah tako razširjeno in tako zelo povezano z
našim življenjem, da ga jemljemo kot nekaj samoumevnega in danega. Zato
se običajno ne zavedamo izrednega pomena, ki ga ima komuniciranje v
vsakdanjem družbenem in delovnem življenju in ki se kaže v tem, da je
človekovo obnašanje skoraj vedno rezultat ali funkcija določene oblike
komuniciranja (Možina in sod., 2004).
Poleg tega se komuniciranja ni mogoče vzdržati, torej »nekomunicirati«.
Značilnost vsakega vedenja, torej tudi komuniciranja je, da se vedenja ni
mogoče vzdržati, da ni mogoče se »nevesti«. Ljudje, ki se med seboj
kakorkoli zaznavajo, komunicirajo med seboj – na blizu ali daleč, neposredno
ali posredno – najsi to hočejo ali ne. Tudi »nekomuniciranje« je seveda
komuniciranje: molk je lahko nadvse zgovoren. Obrnjen hrbet in zatisnjena
ušesa pomenijo odklanjanje, ko z drugo osebo nočemo komunicirati.
Nenehno spremljamo vedenje ljudi okrog sebe, opazujemo in si opaženo
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razlagamo; vsako dejanje in »nedejanje« ima svoj pomen (Možina in sod.,
2004).
Motnje in nesporazumi neredko nastajajo zaradi »nekomuniciranja«, npr.:

-

-

sogovornik se ne odzove na pomemben stavek ali izjavo, ker ni
prepoznal pomembnosti povedanega ali pa se ne znajde in ne ve, kako bi
ustrezno reagiral. Če obidemo ali preslišimo kaj pomembnega, kar je
rekel sogovornik, to zanj pomeni komunikacijski signal, ob katerem bo
najverjetneje reagiral, ne da bi se tega točno zavedal. Tako se lahko
nenamerno spremeni tema pogovora;
sogovornik bo morda začutil, da s pogovorom o temi, ob kateri je drugi
sogovornik obmolknil, nekaj ni prav. Nemara je zbudil dvome in
sumničenje. Zato je boljši neobvezujoč odgovor kot pa nikakršen. Na
primer »na vprašanje nisem pripravljen«, »ne morem odgovoriti takoj«,
»odgovorim lahko le približno«;
če ni odgovora na zastavljeno vprašanje, lahko to drugi udeleženec v
komuniciranju razume tudi kot previdnost, zadržanost, izogibanje
odgovornosti. Če pošiljatelj sporočila, pisma, ponudbe ali podobnega ne
dobi odgovora, ki ga je pričakoval, si lahko molk razlaga po svoje (Možina
in sod., 2004).

Pogosto se zgodi, da komuniciranje ni ne učinkovito in ne uspešno. Za to
največkrat ni krivo pomanjkanje besednih sposobnosti, temveč »šum«, ki je
emocionalne ali socialne narave. Druge osebe včasih sploh ne poslušamo,
ker se ukvarjamo s svojimi mislimi, ali pa samo čakamo, kdaj bomo lahko
povedali svoje.
Učinkovito je komuniciranje, pri katerem prejemnik razume sporočilo
pošiljatelja tako, kot ga je le - ta zasnoval: govorimo o zvestosti prenosa.
Pobudnik razgovora ali sploh komuniciranja naj čim bolje pozna sebe in
druge udeležence. Dokler je pogovor privlačen za obe strani, ga kaže
nadaljevati, če pa se pobudniku zazdi, da ga sogovornik doživlja kot vsiljivca,
da izgublja človeški stik z njim ipd., lahko poskusi drugače, npr. »Bojim se, da
vam jemljem čas.« ali »Ne bi bil rad vsiljiv, vendar bi vam rad razložil še to in
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ono; morda lahko pridem drugič?« Pravzaprav pa je najbolje, da tak
razgovor v primernem trenutku prekine, analizira položaj in poskusi doseči
cilj drugače (Možina in sod., 2004).

POMEN KOMUNIKACIJE V ZDRAVSTVENI NEGI
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Komunikacija je vir vsakega uspeha, običajno pa tudi vzrok za neuspeh.
Uspešna notranja komunikacija omogoči homogenost v timu, kar pomeni, da
bodo vsi člani zdravstvenega tima tudi v najtežjih situacijah nastopali složno.
Uspešna zunanja komunikacija omogoči dobro sodelovanje vseh
udeležencev v razširjenem zdravstvenem timu in dobro oskrbo bolnika na
vseh ravneh. Vsi sodelavci zdravstvenega tima imajo različne sposobnosti
komuniciranja. Zakaj ne zna vsak dobro komunicirati?
Razlogov je več:
- vzgoja,
- osebnostni tip,
- slabe komunikacijske navade,
- nerazumevanje,
- nepripravljenost poslušati sočloveka.
Okoli 80 % uspešne komunikacije med ljudmi predstavlja poslušanje
drugega. Medicinske sestre pa morajo v kratkem času intenzivno poslušati,
se posvečati bolniku, njegovim svojcem, sodelovati z drugimi člani
zdravstvenega tima, ter posredovati veliko informacij. Za njihovo vsakdanje
delo z bolniki, ki imajo velikokrat zelo visoka pričakovanja, je pomembno
hitro odločanje, dobra koordinacija, usmerjanje pozornosti, izmenjava
mnenj in izkušenj. Imeti morajo sposobnost dobre komunikacije in spoznati
bolnika v kratko odmerjenem času. To pa je možno samo v dobro
medsebojno usklajenem zdravstvenem timu, ki je na visoki strokovni ravni in
deluje ubrano tako, da vsak ve, kaj lahko pričakuje od drugega v danih
situacijah.
Medicinske sestre bi morale obvladati:
- obveščanje,
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-

sporazumevanje,
govorniško - retorično spretnost.

Prave in popolne informacije so v zdravstvenemu sistemu ključnega
pomena. Z njimi bolnikom rešujemo življenje in omogočamo, da živijo
kakovostneje.

KOMUNIKACIJA S KRONIČNIMI BOLNIKI
Celoten namen komunikacije je biti slišan in priznan, razumljen in sprejet.
Znati komunicirati pomeni prilagoditi svojo komunikacijo konkretnemu
položaju, konkretnim partnerjem, konkretnim ciljem, seveda v povezavi s
temeljnimi etičnimi načeli. Bolniki s kronično boleznijo potrebujejo veliko
informacij, zato mora biti zdravstveni delavec profesionalec na svojem
področju. Vsaka bolezen ima svojo specifiko, zato si je potrebno vzeti čas in
ga nameniti bolniku.
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Zato je medicinska sestra:
- izvajalec zdravstvene nege,
- svetovalec,
- menedžer,
- vodja,
- izobraževalec
- zagovornik.
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Zdravstveni delavci se srečamo z bolnikom že na samem začetku bolezni.
Nato mu sledimo skozi vse faze bolezni. Na vseh ravneh je potrebna naša
pomoč in spodbuda. Z njim komuniciramo tudi z namenom, vplivati na
človeka in posledično na njegovo vedenje.
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Terapevtska komunikacija
Terapevtska komunikacija je komunikacija s pacientom. Medicinska sestra /
zdravstvenik mora spodbujati aktivno sodelovanje pacienta, analizirati
posredovana sporočila, kritično razmišljati, kar ima za posledico sprejemanje
in spreminjanje stališč in posledično spreminjati ravnanje in obnašanje. Pri
tej komunikaciji gre za posredovanje informacij pacientu in za zbiranje
podatkov (anamneza).
Terapevtska raven komunikacije zajema pojme, kot so:
- poslušaje,
- pozornost,
- odzivanje,
- zaupanje,
- razkrivanje,
- povratna informacija.
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Terapevtska komunikacija je pomembna iz treh razlogov:
- je nosilec terapevtskega odnosa, saj zagotavlja potrebne informacije,
preko nje pa si medicinska sestra / zdravstvenik in pacient izmenjujeta
svoje občutke in misli;
- je orodje, prek katerega medicinska sestra vpliva na pacientovo vedenje
in potek zdravljenja;
- je sredstvo brez katerega ni možno vzpostaviti terapevtskega odnosa.
Vzpostavitev učinkovitejše in uspešnejše komunikacije s pacientom:
- kontrola intonacije svojega glasu,
- medicinska sestra naj se pouči o temi razgovora,
- naj bo odkrita in vredna zaupanja,
- naj bo prilagodljiva,
- naj bo jasna in natančna,
- govori naj v kratkih in čim bolj enostavnih stavkih,
- naj se izogiba večpomenskim besedam,
- naj bo poštena do pacientov in kolegov.
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Vzpostavljanje terapevtskega odnosa je proces, ki zahteva čas in skrbno
vodenje medicinske sestre, sloni pa na zaupanju in spoštovanju, da
medicinska sestra bolnika oziroma varovanca sprejme, ceni in spozna
njegove potrebe in težave. Terapevtsko komunikacijo celotno sestavljata
medicinska sestra in varovanec, ki vstopata v ta proces z izkušnjami, občutki,
strahovi, pričakovanji in vrednotami (Pajnkihar, 1999).

ZAKLJUČEK
Življenje vsakemu človeku lahko prinese težave, bolezni in trpljenje, ki se jih
ne more ubraniti. Takrat potrebuje pomoč od zunaj. Ko jo išče v zdravstvu, je
njen osnovni vir pogosto prav medicinska sestra. Če ima ta ustrezno znanje
in izkušnje s komunikacijo, lažje spremlja bolnika in mu pomaga na njegovi
poti do zdravja.

Globalni cilj profesionalne komunikacije medicinske sestre z bolnikom je
medsebojni odnos, v katerem bo bolnik brez strahu in zadržkov sporočal
svoje potrebe, želje in pričakovanja. Tudi razliko med bolniki bo medicinska
sestra lažje zaznala, če se bo z njimi več pogovarjala in jih predvsem bolj
aktivno poslušala. S tem bo pridobila dodatne informacije, ki ji bodo v
pomoč pri izvajanju zdravstvene nege, bolnik pa bo imel občutek, da ni samo
številka (Balkovec, 1994).
Če nam bo ob koncu zdravstvene nege bolnik povedal, da smo bili z njim
prijazni, bomo dosegli svoj cilj.
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Profesionalna komunikacija in odnosi medicinski sestri omogočijo, da
pomaga bolniku, da se ponovno dokoplje do volje do življenja in do sozvočja
s svetom. To pa je možno le skozi pristen stik z bolnikom, pri katerem se
pravočasno in odgovorno odzivamo na njegove potrebe. Medicinska sestra
ves svoj delovni čas komunicira z bolniki oziroma varovanci, saj je
komunikacija sestavni del zdravstvene nege.
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OBRAVNAVA PACIENTA S KRONIČNO BOLEZNIJO IN
POMEN POZNAVANJA NJEGOVIH REAKCIJ NA BOLEZEN
Judita Bendelja
Srednja zdravstvena šola Celje

IZVLEČEK
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V prispevku so predstavljene spremembe, ki spremljajo kronično potekajoča
obolenja in zmanjšujejo kakovost posameznikovega življenja. Pri obravnavi
takšnega pacienta je potrebno imeti pravilen, empatičen odnos.
Predstavljeni so dejavniki, ki vplivajo na psihofizično počutje pacienta, in
načela, ki jih upoštevamo pri pacientu s kronično boleznijo. Bolezen
prizadene vsa področja bolnikovega življenja. Bolnik doživlja različne
čustvene reakcije (zanikanje, anksioznost, depresivnost). Naš cilj mora biti
vzpostaviti partnerski odnos s pacientom, ki upošteva njegova lastna
mnenja, odpravlja ovire v komunikaciji, povečuje zadovoljstvo pacienta in
njegovo pripravljenost za sodelovanje.

11. Strokovno srečanje

Ključne besede: psihološke značilnosti pacienta, empatija, partnerski odnos,
komunikacija.

UVOD
Vsaka telesna bolezen, zlasti kronično potekajoča, posameznika obremeni
na specifičen način in prinaša določene spremembe. Bolezen pogosto
pomeni izgubo varnosti, kronično potekajoča obolenja največkrat
zmanjšujejo kakovost posameznikovega življenja. Njegov način doživljanja,
ravnanja, njegova stališča, njegov sistem vrednot se prilagaja pogojem
okolja (Rakovec Felser, 2002).
Pacient je lahko pogosto brezvoljen, potrt, občutljiv, nezadovoljen,
razdražljiv. Včasih usmerja občutke nezadovoljstva proti sebi, drugič išče
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krivdo drugje. Občutljivo se odziva na reakcije drugih, je godrnjav, vse ga
moti.
Na oddelkih, kjer se zdravijo pacienti s kroničnimi obolenji pogosto obstaja
nevarnost stereotipizacije pacientov glede na njihovo diagnozo.
Tudi pri zaposlenih v zdravstveni negi se velikokrat opaža, da pacientovo
situacijo in njegove reakcije jemljejo preveč osebno. Pacientove reakcije, ki
se kažejo kot občutljivost, nezadovoljnost, razdražljivost, lahko zaposleni
doživljajo preveč subjektivno, čustveno obremenjeno, zaskrbljeno.
V času bolezni človek izgublja socialno kontrolo, zato je potrebno poznati
psihološke značilnosti pacientov, da se mu lahko zagotavlja strokovna,
kakovostna in učinkovita zdravstvena nega.

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DOŽIVLJANJE BOLEZNI

Pri obravnavi pacientov ugotavljamo, da so najbolj pogoste potrebe
pacienta: po zdravju, po informiranosti, po ugodju, po stikih s svojci, po
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Rakovec Felser (2002) navaja obremenilne dejavnike, ki jih pacient doživlja
med boleznijo. Sem prištevamo:
 Bolezen - moteči simptomi, prognoza, diagnostično terapevtski program,
preiskave, ki jih bolnik mora opraviti, mučni stranski učinki zdravljenja.
 Okolje - tuje in nepoznano okolje, kadar so potrebne pogoste
hospitalizacije.
 Neinformiranost pacienta - ko ne dobi ustreznih informacij, postaja
negotov. Neznana situacija vzbuja negotovost. To doživljajo predvsem
pacienti, kadar je odnos zdravstvenega osebja avtokratski, ko je v
medsebojnih stikih malo pojasnil.
 Ločitev od svojcev - bolezen spremeni zakonsko in družinsko življenje. Za
učinkovito spoprijemanje z novonastalo življenjsko situacijo potrebuje
pacient podporo svojih bližnjih pa tudi zdravstvenega osebja (Enova,
2002).
Obremenjenost pacienta je odvisna tudi od njegovih individualnih
značilnosti in preteklih izkušenj.
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dobrih odnosih z zdravstvenimi delavci in ostalimi pacienti, po diskretnosti,
po prijetnem bolniškem okolju, po rekreaciji, po zabavi.
Pacienti kažejo različne potrebe različno intenzivno. Manj zreli in
uravnoteženi ljudje kažejo nekatere potrebe v pretirani obliki: odvisnost od
zdravstvenega osebja in svojcev, po pozornosti, po zdravilih, hrani, pijači, po
razvedrilu, zabavi, po izolaciji.
Pacienti se srečujejo z bojaznimi: pred neznanim, pred zdravstvenimi posegi,
pred okužbo, pred osamelostjo, pred izgubo identitete, pred smrtjo.

REAKCIJA PACIENTA NA KRONIČNO BOLEZEN
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Življenje s hudo kronično boleznijo pomeni življenjsko izkušnjo, ki poteka
med vztrajanjem in trpljenjem, in vključuje tudi proces preoblikovanja lastne
osebnosti (Ohman, Soderberg, Lundman, 2006).
Bolniki s kronično boleznijo se spopadajo z izkušnjo negotovosti, ki ni
prisotna le v času postavitve diagnoze in zdravljenja. Vedno obstaja možnost
nepredvidenega zapleta in sprememb v zdravstvenem stanju (Bobnar,
2008).
Bolezen prizadene vsa področja bolnikovega življenja, bolnik doživlja različne
čustvene reakcije (zanikanje, anksioznost, depresivnost). Soočanje z
boleznijo teče postopoma kar spremlja različno obrambno vedenje pacienta
(Rakovec Felser, 2002).
Zanikanje - je obrambni mehanizem, reakcija zatiskanja oči in bežanja pred
spoznanjem o bolezni, lahko gre za popolno zanikanje obstoječe bolezni,
sprejetje stvarnosti mu je pretežko, lahko vodi do tega, da posameznik
odlaga obisk pri zdravniku.
Anksioznost - spremlja informacijo, da smo doživljenjsko zboleli za določeno
boleznijo. Ta se intenzivneje pojavlja, če bolezen terja bistveno spremembo
življenjskega stila, trajno odvisnost od zdravstvenega osebja, če ne dobi
jasnih informacij o bolezni in načinu zdravljenja.
Depresivnost - se običajno razvije postopoma, ko ima pacient čas in
priložnost razmisliti, kaj se je pravzaprav zgodilo in kaj ga čaka. Ima
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negativne učinke na rehabilitacijo. Lahko vodi do poskusa izvedbe
samomora. Pogosteje je izražena pri osebah, ki imajo za seboj veliko
negativnih izkušenj.
Načela, ki jih upoštevamo pri delu s pacienti:

-

vrednost življenja: spoštovanje življenja in sprejetje smrti;
dobrota in pravilnost: ne povzročati škode, preprečevati škodo, ne
posegati v kompetence drugih;
pravičnost in poštenost: human odnos do pacienta;
načelo resnicoljubnosti in odkritosti: načelo realističnega odnosa;
načelo individualne svobode: celovito razumevanje pacienta,
usmerjenost k pacientu - v vseh postopkih in ravnanjih izhajamo iz
pacienta; načelo aktivnega sodelovanja pacienta - pomembna so
navodila in informacije.

Katere vrednote moramo upoštevati v zdravstveni negi, da bo pacient imel
občutek, da je v središču in da bo strokovno in kompetentno obravnavan?
-

strokovnost - znanje, spoštovanje negovalnih standardov;
odgovornost - natančnost pri izvajanju zdravstvene nege, učinkovitost in
koristnost;
varnost - zaupanje pacienta, strpnost;
individualnost - vsak posameznik je enkraten;
enakovrednost - enakovreden, enakopraven odnos med pacientom in
medicinsko sestro, partnerski odnos.

Načela delujejo kot kompas, niso toga, ne ponujajo odgovorov, pomagajo pa
usmerjati razmišljanje v smeri k doseganju dogovora o tem, kaj bi bilo treba
storiti v določenih okoliščinah (Tschudin, 2004).
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Da bi znali prav ravnati s pacientom, moramo vsaj nekaj vedeti o njegovih
življenjskih razmerah (Rakovec Felser, 2002). Upoštevati moramo:
- Pacientov odnos do kronične bolezni. Pacient s srčno boleznijo mora
premostiti precejšen del dnevnih aktivnosti kot posledico okvarjenih
fizičnih in psihičnih sposobnosti. Nekateri pacienti se ne morejo zavedati
teh nujnih sprememb in opuščajo priporočila zdravstvenih delavcev in se
tako izpostavljajo dodatnim zapletom.
- Pacientove predstave o naravi bolezni. Pacient lahko zmotno misli, da
terapija ni več potrebna, ker se pač dobro počuti. Zato je potrebno
preveriti pacientovo razumevanje bolezni in ugotoviti vrzeli v
poučenosti.
- Pacientovo prepričanje o vzrokih bolezni. Nekateri ljudje si o vzrokih
svoje bolezni ustvarijo laično razlago, za pojav bolezni se lahko čuti
krivega, krivi lahko tudi bližnjo osebo ali delovno okolje ali pa krivdo
pripisuje usodi.
- Pacientove predstave o obvladljivosti bolezni. Pozitivna naravnanost do
obvladljivosti bolezni je nujna tudi v dejanjih, ne le v prepričanjih. Prav
je, da zbere moč za konkretne spremembe v življenjskem stilu in
navadah, ki ne škodujejo zdravju.
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VLOGA EMPATIČNEGA ODNOSA PRI OBRAVNAVI PACIENTA
Pri obravnavi pacienta je potrebno imeti empatičen odnos, na pacienta je
potrebno gledati kot na enkratno različno osebnost in ne kot primer z
določeno boleznijo. Odkriti je potrebno ozadje za njegovo obnašanje, potem
nas njegove reakcije ne presenečajo.
Empatija, vživeti se v položaj bolnika, ni fraza, ampak globoka potreba
poklicne usposobljenosti zdravstvenega delavca (Trček, 1998).
Empatija temelji na sposobnosti postavljanja v položaj drugega in vživljanja
vanj. Empatija je sposobnost, da se postavimo na stališče drugega in
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analiziramo svet iz perspektive drugega. Pogosto se zgodi zamenjava
empatije s sočutjem. Sočutje pomeni, da čutimo usmiljenje do težav
drugega, da podoživljamo njegove občutke in čustva. Empatija pa pomeni
več, pomeni, da ne samo čutimo, ampak da tudi razumemo težave drugega,
da se znamo vživeti vanje (Ule, 2005).
Pacientovo situacijo moramo pogledati z njegovega zornega kota. Ko se
strokovnjak postavi v empatičen položaj, se postavi v položaj drugega, se
vživi v čustva in občutke drugega, kako je biti v "čevljih drugega". Ob tem se
mora zdravstveni delavec zavedati svojega položaja strokovnjaka, ki je
sposoben prepoznati svoje vrednote in stališča.
Koristno je razviti spretnost in sposobnost postaviti se v neodvisen položaj opazovanje od daleč in pogledati na oba udeleženca v komunikaciji z
nevtralnega stališča. To omogoča objektivni pogled, pogled s tega zornega
kota omogoča lažje oblikovanje konstruktivnih odločitev, strokovno in
profesionalno delovanje. Ves čas pa je potrebno ohraniti sposobnost
empatičnega odnosa, sposobnost menjave perspektiv, vživljanja v pacienta
in sprotnega vrednotenja pacientovih reakcij.
Pomagati empatično in učinkovito pomeni, da ostanemo neprizadeti, ko
pomoč ni več potrebna. Ne čutimo izčrpanosti in občutimo, da smo kot
človek ob drugem človeku bogateli (Tschudin, 2004).
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1. Doživljanje pacienta s kronično boleznijo, njegove reakcije (v nas odseva
nezadovoljstvo pacienta, njegove reakcije, čutimo obremenjenost).
↓
2. Nepoznavanje sprememb, ki spremljajo reakcije pacienta s kronično
boleznijo
↓
3. Nesposobnost empatije
↓
4. Nezadovoljstvo pacienta, nezadovoljstvo zdravstvenih delavcev
↓
5. Izgorevanje
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Kako poteka komunikacija, kadar se ne znamo vživeti v položaj pacienta?
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Zato vedno analiziramo svoje ravnanje, kje v obravnavi bi lahko delovali na
drugačen način, ozaveščamo, sproti vrednotimo reakcije, le to zagotavlja naš
osebni in profesionalni razvoj, sposobnost konstruktivnega reševanja
problemov in potreb pacienta. To delamo s ciljem vzpostaviti partnerski
odnos s pacientom.
1. Doživljanje pacienta s kronično boleznijo, njegove reakcije
↓
2. Poznavanje sprememb, ki spremljajo reakcije pacienta s kronično
boleznijo
↓
3. Empatija, pogled z drugega zornega kota, analiza lastnega ravnanja,
sprotno vrednotenje
↓
4. Partnerski odnos, zadovoljstvo pacienta
↓
5. Oseben, strokoven in profesionalen razvoj zdravstvenega delavca
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ZAKLJUČEK
Kadar pacient reagira neprilagojeno na bolezen, se je potrebno vprašati
zakaj je do tega prišlo. Analizirati je potrebno strokovno delo in človeški
pristop.
Pri delu s pacienti je potrebno imeti human odnos - ni pomembno dati le vse
svoje strokovne sposobnosti, ampak tudi osebnost, to so drobne geste,
bežna pozornost, nasmešek, mimika. Potrebna je zdravstvena vzgoja
pacienta - čim bolj informiran pacient je bolj optimističen, manj frustriran,
manj negotov. Pomembno je celovito razumevanje pacienta in usmerjenost
na pacienta - v vseh postopkih in ravnanjih izhajamo iz pacienta.
V strokovni literaturi najdemo mnogo prispevkov, ki obravnavajo empatijo,
komunikacijo, partnerski odnos. Kljub zelo razviti, strokovni in kakovostni
zdravstveni negi velikokrat odpovemo ravno na področju medsebojnih
odnosov in k pacientu obrnjenemu pristopu.
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Za začetnika na svoji poklicni poti, je pomembno, da je ozračje v kolektivu
takšno, da daje pozitiven zgled.
Biti je potrebno v stiku z lastnimi občutki, mislimi, čustvi in dejanji. Če
prepoznavamo svoje lastne občutke, bomo imeli podoben odnos tudi do
drugih (pacientov).
Z zaupanjem vase in s samospoštovanjem vzpostavimo najprej most do
sebe, skrbimo za našo osebno in strokovno rast, ta most, ki se začenja v nas
in vodi do ostalih nam vsak trenutek omogoča, da tudi drugim lahko
ponudimo več.
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Etiko v zdravstveni negi zaznamujeta dve pomembni teoriji: deontologija ali
teorija pravic in dolžnosti in etika skrbi, ki etično opredeljuje odnos med
medicinsko sestro in bolnikom. Zelo pomembna etična zahteva v zdravstveni
negi je tudi zagovorništvo bolnika. Zagovorništvo pomeni, da medicinska
sestra ščiti in zagovarja bolnikove pravice, bolnika informira in ga nato
podpira pri njegovih odločitvah. Namen članka je predstaviti pomen
povezave psihofizičnega izgorevanja in etike v zdravstveni negi, ki se odraža
v komunikaciji in medsebojnih odnosih. Najpogostejši vzroki psihofizičnega
izgorevanja medicinskih sester izhajajo iz delovnega okolja in so lahko v
povezavi z naravo dela, organizacijo dela in komunikacijo med zaposlenimi, z
bolniki in njihovimi svojci. Etičen odnos do bolnika temelji na sposobnosti
izražanja empatije. Pomanjkanje empatije lahko pripelje do neetičnih
situacij. Neetične situacije močno prizadenejo bolnika in povzročajo stres
medicinski sestri, ki podpira bolnika in njegove pravice kot zagovornica.
Razreševanje neetičnih dogodkov je nujno, ker igra pomembno vlogo tudi v
preprečevanju poklicne izgorelosti. Na delovnem mestu se je potrebno
vedno zavzemati za dobre medsebojne odnose, saj le-ti omogočajo
konstruktivno reševanje problemov. Spoštovanje, povezanost med
sodelavci, izobraževanje iz področja etike in izmenjava izkušenj pripomorejo
pri razreševanju različnih neetičnih situacij, zmanjša pa se tudi možnost
pojava psihofizične izgorelosti.
Ključne besede: poklicna izgorelost, neetična situacija, medsebojni odnos,
empatija, zdravstvena nega
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UVOD

Skrb je jedro, bistvo delovanja in predstavlja osrednjo vrednoto v
zdravstveni negi. Usmerjena je v celovitost bolnika in združuje
zadovoljevanje telesnih, duševnih, čustvenih in družbenih potreb
bolnika/varovanca (Šmitek, 2001). Etika skrbi zajema naslednje štiri
koncepte:
- pozornost je z drugimi besedami tudi usmeritev v zaznavanje potreb
drugih in priznavanje njihovih potreb;
- odgovornost bi lahko predstavili kot individualno, samoiniciativno
prevzemanje pobud za »dobro« drugega;
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V stroki zdravstvene nege etika izraža načela in standarde, ki vodijo
primerno vedenje v povezavi s profesionalnim delovanjem medicinske
sestre. Tschudin (2004) navaja, da se etika nanaša na to, kako ravnamo z
drugimi, zato smo vanjo vpleteni z vsemi našimi prepričanji, vrednotami in
stališči.
Etiko v zdravstveni negi zaznamujeta dve pomembni teoriji: deontologija ali
teorija pravic in dolžnosti in etika skrbi, ki etično opredeljuje odnos med
medicinsko sestro in bolnikom.
Naštejmo najpomembnejša deontološka etična načela.
- Načelo dobronamernosti ali dobrodelnosti zahteva, da damo prednost
dobremu pred slabim, ne povzročamo škode ali slabega in preprečujemo
škodo ali slabo.
- Načelo neškodovanja poudarja vestno in pravilno delo, je neposredno
povezano z odločanjem bolnika in nas vodi pri praktičnem izvajanju
zdravstvene nege.
- Načelo avtonomnosti predstavlja bolnikovo pravico samoodločanja in
soglašanja ali odklanjanja posameznih postopkov in posegov, na osnovi
polne informiranosti.
- Načelo enakosti in pravičnosti nam nalaga dolžnost, da z vsemi bolniki
ravnamo enako in jim nudimo enak delež sredstev, ki so na razpolago. To
načelo opredeljuje tudi odsotnost vsake diskriminacije glede na spol,
raso, versko ali politično prepričanje (Brumec, 2002; Šmitek, 2003a).
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kompetentnost ali pristojnost se nanaša na naše delovne naloge in je
povezana z znanjem in prevzemanjem dela, za katerega nimamo
ustreznega znanja in usposobljenosti;
odzivnost se povezuje s stanji ranljivosti in odvisnosti, pomeni povratno
informiranje nas s strani bolnika, kakšen učinek je imela nanj
zdravstvena nega oziroma medsebojni odnos (Šmitek, 2003a).

Zelo pomembna etična zahteva v zdravstveni negi je tudi zagovorništvo
bolnika, ki zajema prepletanje treh vlog: učitelj, svetovalec in vodja.
Zagovorništvo bolnika je pravica in dolžnost. Zagovorništvo pomeni, da
medicinska sestra bolnika informira in ga nato podpira pri njegovih
odločitvah (Klemenc, 2004). Medicinska sestra ščiti, zagovarja bolnikove
pravice in vedno stopi na stran bolnika, kadar je vključen v neetično in
nestrokovno obravnavo. Vse kar se neetičnega zgodi bolniku, lahko
prizadene tudi medicinsko sestro. Nestrokoven in neetičen dogodek
povzroči bolniku stres in duševno trpljenje. Zaznavanje bolnikovega
trpljenja, nemoč pomagati bolniku in konfliktne situacije s sodelavci, so
najpogostejši vzrok za čustveno napetost, ki postopoma preide v
psihofizično izgorelost.
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SINDROM IZGOREVANJA – BURNOUT SYNDROME
Sindrom izgorevanja je negativna reakcija na stres in je odvisen od
posameznikove sposobnosti obvladovanja stresa. Lahko rečemo tudi, da je
oblika stalnega, kroničnega profesionalnega stresa. Christina Maslach je leta
1982 pojav opredelila kot telesno in čustveno izčrpanost, ki vodi do
negativnega odnosa do samega sebe, do lastnega poklica in do izgube
zmožnosti prisluhniti sočloveku (Rakovec Felser, 2006).
Dejavnike, ki vplivajo na pojav psihofizičnega izgorevanja, razdelimo v tri
skupine.
- Dejavniki osebnosti (osebnostne poteze in lastnosti, ideali in
pričakovanja, motivacija, pripravljenost na poklic).

Vloga medicinskih sester pri izboljšanju kakovosti življenja kroničnih bolnikov

-

Dejavniki, ki so povezani z delom (narava dela, organizacija dela, način
vodenja in komunikacija med zaposlenimi).
Dejavniki, ki so odsev širšega družbenega ozračja in razmer (cenjenost
dela, plačilo za delo) (Rakovec Felser, 1996; 2006).

Znaki psihofizičnega izgorevanja

Vzroki psihofizičnega izgorevanja pri medicinskih sestrah
Zdravstvena nega je zelo pogosto naporno delo, ker se srečujemo z
bolečinami, trpljenjem in umiranjem bolnikov. Najpogostejši vzroki za
stresne situacije, ki lahko sprožijo proces izgorevanja medicinskih sester, so
povezani predvsem z delom in delovnimi razmerami. Rakovec Felser (1996;
2006) jih razdeli v tri skupine.

95

11. Strokovno srečanje

Psihofizično izgorevanje je posledica daljše izpostavljenosti stresu in je
značilno predvsem za poklice, ki jih označuje obsežno delo z ljudmi v
čustveno zahtevnih situacijah (Pečnik Vavpotič, 2003). Rakovec Felser (2006)
navaja, da pojav psihofizičnega izgorevanja ni zgolj stanje izčrpanosti zaradi
stresa, ampak je rezultat razkoraka med posameznikovimi ideali in
realnostjo. Poznavanje znakov psihofizičnega izgorevanja je zelo pomembno,
ker omogoča čim hitrejše ukrepanje v smislu preventive in nudenja
strokovne pomoči.
Vse znake psihofizičnega izgorevanja razporedimo v pet skupin, ki jih
določajo naslednje spremembe:
- čustvene motnje (nestrpnost, razdražljivost, čustvena praznina);
- kognitivne težave (raztresenost, nezmožnost ohranjanja in poglabljanja
pozornosti, težave v zapomnitvi podatkov);
- telesne tegobe (motnje spanja, glavoboli, utrujenost);
- vedenjske spremembe (neprilagodljivost, cinizem v odnosu do drugih,
zavračanje sprememb in izzivov) in
- spremembe motiviranosti (izguba delovne vneme, brezvoljnost,
nezanimanje) (Rakovec Felser, 2006).
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Vzroki, ki so v povezavi z naravo dela:
- zdravstvena nega težkih, neozdravljivo bolnih in umirajočih bolnikov,
- stalen stik s človeškim trpljenjem,
- smrt bolnika in žalovanje svojcev,
- pogosti stiki z depresivnimi, agresivnimi in dementnimi bolniki,
- pretirana identifikacija z bolniki in osebna navezanost na posamezne
bolnike,
- izjemna odgovornost, nezmotljivost pri delu in zahteve po visoki stopnji
koncentracije.
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Vzroki, ki so v povezavi z organizacijo dela in načinom vodenja zaposlenih:
- izmensko delo in posledično moten bioritem,
- pomanjkanje osebja in preobremenjenost z delom,
- opravljanje nesmiselnega odvečnega dela,
- časovna stiska kot posledica nepredvidljivosti delovnega procesa,
- prekinjanje med delom,
- enolično, ponavljajoče delo,
- neustrezna razdelitev in razmejitev kompetenc pri delu,
- razpetost med različnimi vlogami,
- pomanjkanje avtonomnosti pri delu in
- pomanjkanje strokovnega izpopolnjevanja.
Vzroki, ki so v povezavi s komunikacijo med zaposlenimi, z bolniki in
njihovimi svojci:
- slabi medsebojni odnosi, brez spoštovanja,
- pomanjkanje medsebojne opore, pomoči, spodbude,
- pomanjkanje občutka medsebojne povezanosti,
- premalo priložnosti za odkrit, dobronameren razgovor,
- nejasna, dvoumna informiranost,
- slab pretok pomembnih informacij in pomanjkanje povratnih informacij,
- neetičen in nestrokoven odnos sodelavcev do bolnikov,
- konfliktne situacije z bolniki in njihovimi svojci,
- grožnje in fizično nasilje s strani bolnikov,
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čustvena zloraba, psihološko nasilje, spolno nadlegovanje s strani
sodelavcev, »mobbing«.

NEETIČNE SITUACIJE

Etičen in strokoven odnos je bolnikova pravica, ki jo morajo spoštovati vsi
zdravstveni delavci. Medicinske sestre dostikrat v delovnem okolju
zaznavajo in z bolniki sodoživljajo neetične odnose drugih zdravstvenih
delavcev, a v odzivih ostajajo to, kar drugi od njih pričakujejo – neme priče
(Šmitek, 2003b). V takšnih situacijah bi morali medicinske sestre in
zdravstveni tehniki podpirati bolnika in njegove pravice kot bolnikovi
zagovorniki.
Neetične situacije povzročijo pri bolniku jezo, žalost, prizadetost,
razočaranje in trpljenje. Pojavi se lahko močan duševni stres. Vse neetične
situacije, dogodki in odnosi lahko močno prizadenejo tudi medicinsko sestro,
še posebej kadar doživlja občutja nemoči in nerazumevanje sodelavcev in
nadrejenih. Medicinska sestra kot zagovornica bolnika ima dolžnost, da
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Etičen odnos v zdravstveni negi pomeni celovito obravnavo bolnika na
biopsihosocialnem področju. Temeljno vodilo predstavlja Kodeks etike
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki je bil sprejet na
Skupščini zdravstvene nege Slovenije 25.03.1994, leta 2006 pa je bil
dopolnjen. Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Slovenije vsebuje devet načel in izraža stališča, prepričanja in vrednote, ki se
nanašajo na splošna načela etike v zdravstvu, človekove pravice in specifične
profesionalne vrednote. Neetično in nestrokovno ravnanje je vključeno v
standarde VI. načela kodeksa etike, ki govori, da delovanje medicinske sestre
temelji na odločitvah v korist bolnika in standarde VII. načela kodeksa etike,
ki navaja, da zdravstvena obravnava bolnika predstavlja skupno prizadevanje
strokovnjakov različnih zdravstvenih poklicev – medicinska sestra priznava in
spoštuje delo sodelavcev (Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije, 2006).
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opozori sodelavce v primeru neetičnega odnosa, vendar takšna
dobronamerna opozorila pogosto sprožajo konfliktne situacije s sodelavci, ki
še dodatno pripomorejo k izgorevanju (Šmitek, 2003b).
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Najpogostejše neetične situacije v odnosu do bolnika:
- obravnava bolnika v smislu objekta (pogovor ob bolniku o zasebnih
stvareh, bolnik je izključen in se lahko zaradi svoje prisotnosti počuti kot
moteč),
- neupoštevanje bolnikovega zdravstvenega stanja (ukazovanje,
priganjanje in siljenje bolnika pri obračanju, vstajanju, hranjenju,…),
- kršenje deontološkega načela »ne škoduj« (aplikacija predpisanega
zdravila, ki bolniku povzroči nezaželene stranske učinke, čeprav je bolnik
opozoril, da zdravila ne prenaša dobro – bolnik je izključen iz postopka
odločanja, ravnanje pa predstavlja rutino in samovoljnost),
- nespoštovanje telesne zasebnosti / intimnosti in dostojanstva bolnika
(razgaljenje postane del vsakodnevne rutine, bolnik je izpostavljen,
nezaščiten, se neprijetno počuti in ga je sram),
- neetična komunikacija, oziroma avtoritativen odnos do bolnikov (bolnik
je zaradi neustrezne komunikacije izpostavljen pred drugimi bolniki in
osebjem),
- pomanjkanje empatije v odnosu do bolnika in svojcev (nižja stopnja
empatije je posledica rutinskih, neosebnih opravil, ki se kaže kot
nerazumevajoč odnos do bolnika in njihovih svojcev in jim lahko povzroči
močan stres, nezaupanje, razočaranje in duševno trpljenje),
- nerazumevanje bolečine (obravnava bolečine mora vedno imeti
prednost pred drugimi obravnavami in najbolj neetično je izraziti dvom v
bolnikovo opisovanje bolečine),
- stigmatizacija in nespoštovanje dostojanstva terminalnih bolnikov
(bolnik v končnem obdobju bolezni nima svoje vloge in ni več deležen
prizadevanj za ohranitev, povrnitev zdravja in okrevanje) (Šmitek,
2003b).
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POSLEDICE PSIHOFIZIČNEGA IZGOREVANJA
Posledice izgorevanja se lahko pokažejo na različnih področjih. Najpogosteje
se pojavijo spremembe v odnosu do dela in vedenju na delovnem mestu,
vidne pa so tudi spremembe na psihičnem in telesnem področju.
Najpogostejše posledice so:
- nezadovoljstvo na delovnem mestu in izguba interesa za delo,
- nižja delovna učinkovitost zaposlenih in posledično slabša oskrba in
nesodelovanje bolnikov,
- negativen odnos do samega sebe in do lastnega poklica,
- zmanjšana sposobnost kritičnega mišljenja, reševanja problemov in
odločanja,
- povečano pojavljanje strokovnih napak pri delu,
- izogibanje kontaktom z bolniki, sodelavci in ljudmi nasploh,
- neetičen odnos do bolnikov, svojcev in sodelavcev (nižja stopnja
empatije, nerazumevanje potreb in zahtev bolnikov, razdražljivost,
agresivnost, aroganca, cinizem),
- večja obolevnost, odsotnost z dela in hitrejše upokojevanje (glavoboli,
prebavne motnje, nespečnost, občutki utrujenosti, pobitosti, nemoči in
neuspeha, poseganje po alkoholu, narkotikih, kajenje itd.) (Saje, 1999;
Rakovec Felser, 2006).
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Stres lahko nastane v različnih življenjskih situacijah, pojav izgorevanja pa je
vezan zgolj na posameznikovo poklicno delo, zato so najpomembnejši tisti
ukrepi preprečevanja, ki temeljijo na organizaciji dela in medsebojnih
odnosih. Med osnovne ukrepe preprečevanja izgorevanja, ki so v povezavi z
delom in delovnimi razmerami, uvrščamo:
- zagotoviti optimalno število zaposlenih,
- dosledna razdelitev in razmejitev pristojnosti pri delu (kompetence),
- organizacija dela, ki preprečuje nesmiselno in odvečno delo,
- zagotoviti možnost menjave delovnega mesta znotraj organizacije
(lažje delovno mesto),

11. Strokovno srečanje

Preprečevanje psihofizičnega izgorevanja na delovnem mestu
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-

omogočiti izrabo dopusta in upoštevati želje glede razporeditve
delovnega časa in prostih dni,
ustrezno plačilo, stimulacije, napredovanja in pohvale za dobro
opravljeno delo,
stalno izobraževanje in organizacija strokovnih izpopolnjevanj (Žargi,
1997; Saje, 1999; Pečnik Vavpotič, 2003).

Dobri medsebojni odnosi so temelj za kakovostno opravljeno delo in
zadovoljstvo bolnika. Zelo pomembno je takojšnje odpravljanje
nesporazumov in prepirov z odkritim pogovorom. Socialno podporo poleg
dobrih medsebojnih odnosov v kolektivu predstavlja tudi strokovna pomoč
posamezniku, ki vključuje psihologa, skupinsko terapijo ali pa supervizijo
(Pečnik Vavpotič, 2003). Skupinsko delo pomaga razviti občutek pripadnosti,
medsebojne povezanosti in omogoča izmenjavo izkušenj.
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Supervizija je najuspešnejša in najpogosteje uporabljena metoda podpore in
pomoči medicinski sestri. Predstavlja učenje na izkušnjah, tako pozitivnih kot
negativnih (Ščavničar, 1999). Thaler (2004) navaja, da supervizija omogoča
procese učenja, pridobivanje, poglabljanje, preverjanje, potrjevanje in
dopolnjevanje strokovnega znanja. Izvaja se lahko na osebni ravni (delo na
sebi), timski ravni (odnosi, sodelovanje, povezovanje, komunikacija) in
organizacijski ravni (delo na sistemu).
Moralno - etični distresi, ki jih medicinske sestre doživljajo pri svojem delu,
postopoma vodijo v izgorevanje. V neetičnih situacijah se ne odzivajo
hladno, neprizadeto, oddaljeno, ampak jih doživljajo preko svojih vrednot in
čustev, ker izhajajo iz neposrednega povezovanja z bolniki (Šmitek, 2003b).
Predaja službe, odmori za kavo in oddelčni sestanki so idealna priložnost za
pogovore o etiki, neetičnih dogodkih, etičnih dilemah in problemih. Tovrstni
pogovori bi morali biti pogostejši, kajti področje etike je zelo zahtevno in
najslabše je »zatiskati si oči«, ko nastopijo problemi. Zavedati se moramo, da
so sodelavci tisti, ki najbolje poznajo okoliščine in težave, lahko nudijo
pomoč, oporo in tolažbo, ker se tudi sami srečujejo s podobnimi problemi.
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RAZPRAVA

Sodoživljanje neetičnih dogodkov z bolniki je lahko zelo travmatično, še
posebno takrat, če je povzročitelj zdravnik ali nadrejeni. Dobronamerno
opozorilo medicinska sestra lažje izreče sodelavki ali sodelavcu, ki je v
hierarhični strukturi na enakem položaju kot ona. V takšnih primerih se torej
redko spregovori o neetičnem ravnanju, ker se ponavadi pojavi strah pred
konfliktom, pred izgubo službe in občutka priljubljenosti.
Razreševanje neetičnih dogodkov je nujno, ker igra pomembno vlogo tudi v
preprečevanju poklicne izgorelosti. Najpomembnejši ukrep je opravičilo, s
katerim se izraža spoštovanje in empatija do bolnika, ki je prizadet, hkrati pa
se neetično doživetje tudi omili (Šmitek, 2003b). Opravičilo je zaželeno tudi v
odnosih s svojci in sodelavci.
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Po pregledu literature iz področja etike in psihofizičnega izgorevanja
ugotavljam, da strokovni članki redko opisujejo povezavo teh dveh pojmov,
čeprav je zelo pomembna. Vključevanje etike v stroko zdravstvene nege je
bistvenega pomena in predstavlja temelj za vzpostavljanje dobrih
medsebojnih odnosov. Kobilšek (2003) navaja, da etičen odnos do bolnika
temelji tudi na sposobnosti izražanja empatije. Empatija je sposobnost
razumevanja in vživljanja v doživljanje drugega. Problem nastane, ko
empatija preide v simpatijo ali sočustvovanje. V tem primeru medicinska
sestra reagira s čustvi in občuti trpljenje bolnika (Kobilšek, 2003). Pretirana
identifikacija z bolnikovimi problemi je lahko zelo nevarna in predstavlja
izgubo potrebne distance. Pomanjkanje empatije pomeni nerazumevajoč,
brezčuten, hladen odnos do bolnika, ki lahko pripelje do neetičnih situacij.
Neetične situacije močno prizadenejo bolnika in medicinsko sestro kot
njegovo zagovornico. Hkrati predstavljajo vzrok in posledico poklicne
izgorelosti. Rakovec Felser (2006) navaja, da izgorelost ni stanje depresije,
čeprav je povezana tudi z nerazpoloženostjo. Poudari, da se posamezniki, pri
katerih se pojavi sindrom izgorelosti, znajo v kontaktih z bolniki, svojci in
sodelavci zelo odločno postaviti zase, so bolj napadalnega, arogantnega,
ciničnega vedenja in jih prizadetost drugih sploh ne zanima.
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Svojci bolnika so pogostokrat v stiski, zato potrebujejo razumevanje oziroma
ustrezen empatičen odnos. Kadar so prizadeti, lahko to pokažejo z žaljenjem
in kritiziranjem zaposlenih (Meden Klavora, 2003). S pritožbami in
nezadovoljstvom se ponavadi najprej obrnejo na medicinske sestre in
zdravstvene tehnike. Pogoste pritožbe so lahko zelo stresne, ker povzročajo
občutek, da je delo na področju zdravstvene nege podcenjeno, brez
vrednosti, ugleda in spoštovanja.
Na delovnem mestu se je vedno potrebno zavzemati za dobre medsebojne
odnose, saj omogočajo konstruktivno reševanje problemov. Poleg neetičnih
situacij je lahko zelo obremenjujoče tudi srečevanje z različnimi etičnimi
vprašanji, odločitvami, problemi in dilemami, ki se najpogosteje navezujejo
na začetek in konec življenja. Spoštovanje in povezanost med sodelavci ter
kontinuirano izobraževanje s področja etike lahko pogostokrat odpravi
občutek slabe vesti v smislu, da bolniku ni bila nudena primerna zdravstvena
oskrba oziroma, da je bila sprejeta odločitev napačna.
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V zdravstveni negi imajo pripovedi z etično ali neetično vsebino velik
terapevtski pomen, ker se na ta način lahko poglablja in oblikuje znanje o
etiki. Šmitek (2003b) navaja, da so doživljanja etičnih/neetičnih situacij
individualna; predstavljajo izkušnje bolnikov in medicinskih sester v
posameznih situacijah z zdravstvenimi delavci, zato jih ne moremo
posploševati. Govori tudi o tem, da v množici »dobrega«, ki se vsak dan
odvija v naših delovnih okoljih, je v etičnem pogledu težko izpostavljati
konkretno »dobro« za bolnike. Za našo zavest je bolj pomembno zaznavanje
dejanskih neetičnih dogodkov s predpostavko, da se lahko ponovijo.

SKLEP
Za izvajanje kakovostne zdravstvene nege, kjer se občuti zadovoljstvo
bolnikov in zaposlenih, je bistvena medsebojna povezanost v timu in
vzpostavitev partnerskega odnosa z bolnikom. Pri svojem delu nastopamo v
vlogi zagovornikov, zato nas lahko poleg težke narave dela in
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preobremenjenosti z delom močno prizadene tudi vsak neetičen odnos do
bolnika. Izobraževanje iz področja etike in izmenjava izkušenj pripomoreta
pri razreševanju različnih neetičnih situacij, zmanjša pa se tudi možnost
pojava psihofizične izgorelosti zaposlenih.
Zelo pomembno je, da si med delovnim časom vzamemo nekaj minut za
sprostitev, pogovor in da znamo reči »ne«, kadar se nam ob preobremenitvi
nalaga še dodatno delo. Občasno je zaželeno tudi veselo razpoloženje, ki ga
delimo s sodelavci in bolniki, ker zmanjšuje napetost in stres. Uspešen in
dober zdravstveni tim ni samo tisti, ki deluje povezano v prijetnem,
pozitivnem in veselem okolju. Z medsebojno podporo in ustrezno stopnjo
empatije moramo znati premagovati tudi žalostne trenutke in poiskati
skupno rešitev v neprijetnih in težkih situacijah. Etičen odnos in skrb za
bolnika, ki presega njegova pričakovanja, naj nam bo vodilo pri našem delu.
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